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നി ത്വ ടം: 



കഴിഞ്ഞ ആറുലക്കങ്ങളിലായി 

ശാസ്ത്രകേരളം 
സയന്സുമാസിക 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

പ്രധാനലേഖനങ്ങള് 

ഒരു സാഹസിക സമുദ്രയാത്ര. ആററം സയന്സ്. കാററു നിറച്ചു ടയര്. 

ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ. പരിണാമം. ഗണിമശാസ്ത്രം. ഹെലനും ഫെര്ക്കുല്'സും. 

ദിശയില്ലാത്ത ജീവികള്. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം. ആ വത്തനിയമപട്ടിക. 

വീനസ്സറ്--6, അപ്പോ ളോ-10. 

കാലവര്ഷം, ജീവനും ആറക്ഷരങ്ങളും. വാലന്സി. ബ്രേക്ക്. സ്വണ്ണം 

പുശല്ം നിറം പിടിപ്പിക്കലും. കുഞ്ഞുങ്ങളൊട്ടള്ള സ്നേഹം തത്ധ്യങ്ങളില്. 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില്. പെനിസഡിലിന്െറ കഥ. വാതക ഇന്ധനങ്ങള്. 

സമുദ്രശാസ്ത്രം റോക്കററു്. മഴവില്ലു, മഴത്തുള്ളി. കുട്ടികളുടെ സിനീമ. 

പൃക്കാലം. ഐസോടോപ്പുകള്. രോഗസംക്രമണം. നെലിന്െറ ശത്രു 

ക്കള്. പ്രോട്ടീന്. മാനത്തേക്കു നോക്കുക, ജന്തുവര്ഗ്ഗത്തിലെ എഞ്ചിനി 

യ൪. ശരീരത്തില് വൈദ്യതി. എറ്ുത്തുഷി. പൃജ്യവ്യം അന്തതയും. 

സി, വി. രാമനെ ഉദ്യാനത്ത”ല്. 

കൃഷിയും ശാസ്ത്രവും. ലോഹങ്ങള്. നന്ദി. മധരം. ഭൂപലനങ്ങള്. 

ശാസ്ത്രകേരള ത്തെപ്പററി മനുഷ്യന്െറ കഥയും ശാസ്ത്റവും. ബഹിരാകാ 

ശടത്ത കൊട്ടങ്കാററുകള്. പ്പുസ്റ്റിക്ക് യുഗം. സസ്യാഷധങ്ങള്. ശാസ്തവും 

ശാസ്തരരിതിയും. അശരീരി. 

ഫിലിയം. സൈക്കളി ന്െറ കഥ. സ്ററെരിലൈസേഷന്. റഡാര്. ആററം 
കുട്ടബം. ജിവനുള്ളഥണ്ണ്. പുഴകളെ ആഴം കൂട്ടല്. സ്വണ്ണം ചെമ്പില് 

നിന്ന്. സെറവ്.സിദ്ധാന്തം. കല്ക്കരി. കടല്പ്പൂററു”. ഇലക്ട്രോണ് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ശാസ്തജ്ഞകന്റ കുട്ടിക്കാലം. പ്രസ വിക്കുന്ന ആണ് 

മത്സ്യങ്ങള്. ഇലക് ട്രോണുകളെ പരിച്യപ്പെട്ടക. ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദ. 

ദ്വയാങ്ക സവ്പ്യദായം. ത്രിമാനദര്ശനം. ടൈററാനിയം. ഈജി. 

ജീവന്െറ രഹസ്യങ്ങള്. ആന്റിജന്, ആന്റിലോഡി. നിങ്ങള് ഒരു 

ശാസ്തരജ്ഞനാണോ?. നിണ്ട കുറിപ്പുകള്. അശോകത്തണലില്. നാളത്തെ 

കലണ്ടര്. സോഡിയം. പൈറോമെററലര്ജി. 
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ശാസത്രകേരളം 
നൃ മാസ്ധ കു അത്തായി 

ി 

. എന്സൈമുകള് 
എം. ജമാലുദുദിന് 

. തേനിച്ച 
കോന്നിയൂർ ആര്. നരേന്ദ്രനാഥ് 

. സുഡാന് 

ബാബു 

ം ഡി. ഡി. ടി. പ്രതിക്കൂട്ടില് 
മുഹമ്മദ് എടച്ചാല് 

വീണ്ടുമിതാ മനുഷ്യപ്രതിനിധികള് 

ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുതി 

യ പരിക്ഷണങ്ങള് നടത്താന് പു 

തിയ കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാ൯ 

ഇതു സയന്സിനെ സഹായിക്കുന്നു 

ഞ്ച; ചന്ദ്രനില് നിന്നു ഇതര ഗോളങ്ങ 
ട്രി. കെ. 

. ളിലേക്കു കയറാനുള്ള മാര്ഗത്തെ 
. അണുകേന്ദ്രശക്തി 
എ. എന്. കെ. എന്പ്യാന്തിരി പ്പററിയാണിപ്പോോള് ആളുകളാലോ 

. സ് പേസൃയാത്ര ചിക്കുന്നത് 

ഡോ. രാമവര്മ 

ം മഠറററാരു സംഘടന 

ഉഷ 

. വിററ--അമീനുകള് 
കെ. എന്. ഇന്ദിര 

. അലുമിനിയം 

കെ. വിന്സെന്റ്റ് പോള് 

. ടെലിവിഷന് 

൫൦. ഐ. ഉമ്മന് 
ചി 

ം പൊയവ്വയിലേക്ക് 

7. വിവാഹം സസ്യങ്ങളില് 

എം. സി. മോഹനന് 

4 ബാക്കീരിയ 

സി. ബാലഗോപാല് 

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂററാണ്ടിലെ 

മനുഷ്യന് ചകന്ദ്രനിലറങ്ങൃ, എന്നു 

കണക്കു കൂട്ടിയവരുടെ എല്ലാ ധാര 

ണകളേയും തോല്പിച്ചുകൊണ്ടാണു 

സയന്സിനന്െറ പുരോഗതി 

സയന്സ് ഇരുപതാം നആഒററാ 

ണ്ടിന്െറ അറിവാണു” സയന് 
സില് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത 

വക്കു ഈ  നൂററാണ്ടില്ജീവിക്കാ 

ന൪ഹതമയില്ല 

കവര് : പാദങ്ങള്ക്കടിയില് ഭൂമിയും കൈകള്ക്കുള്ളീല് ആകാശവും 



രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്രദാത്യം 

രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്രദാത;ം വിജയകരമായി നിര്വഹിച്ചു” നവംബര് 25റാം 

തിയതി വെളുപ്പിനു പസഫി ഒ മഹാസമുദ്രത്തില് വന്നിറങ്ങിയ ചാള്സ് 

കോണ്റാഡ്, റിച്ചാരഡ് ഗോര്ഡന്, അലന്ബിന് എന്നി ബാഫ്യാകാശ 
യാത്രികര്ക്ക്” റിക്കവറി കപ്പലായ ഫഹോര്ണററില്വച്ചു് ആവേശകരമായ 

ഒരു സ്വികരണം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

യാത്രികരേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പോ ളോ-1 സ്മോവദ്വിപിന്ത് വട 

ക്കുപടിഞ്ഞാറായി ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞ 

പ്പോള് ഒരു ഫെലികോപപ്ടറില് അവരെ ഫോര്ണററില് എത്തിച്ചു. 

മുഖം മൂടിയും, വായുകടക്കാത്ത ഉട്ടപ്പും, ബേസ്ബാഗള് കളിക്കാര് ധരിക്കുന്നതു 

പോലുള്ള തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞ ബാഫ്യയാകാശയാത്രികര ഫെലികോപ്ട 

റില് നിന്നിറങ്ങി ക്വാരന്െറന് വാനിലേക്കു കടന്നു. ഫോര്ണററ്ഹാവാ 

യിലെത്തുന്നതു വരെ ബാഹ്യ്യാകാശയാത്രികരക്കു ക്വാരരന്റന്വാനില് തനി 

യെ കഴിയണം ഫാവായിയില് നിന്ന് അവരെ ഒരു വിമാനത്തില് 

ഹൃൂസ്ററനിലെ **ചന്ദ്ര സ്വീകരണ ലാബദറട്ടറി''യില് എത്തിക്കും. ചന്ദ്രനി 

ലെ നടത്തം അവസാനിച്ചു ആ നിമിഷം മുതല് 21 ദിവസത്തേക്ക് ബാഹ്യ 

കാശയാത്രികരെ ക്വരന്െറനില് സുക്ഷിക്കുന്നതാണു്. 

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് പ്രവേശിക്കുകയും, മണിശ്മൂറിനു” 26000 മൈല് 

വേഗത്തില് പതനസ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പോളോ കുതിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടി 

രന്നതിനിടയില് അവസാനമായി അപ്പ്പോല്ലോ യാത്രികര് ഭൂമിയുടെ അത്ഭ്ൂ 

തകരമായ ചിത്രം ഒരിക്കല് ക്കൂടി കാണകയുണ്ടായി. അലന്ബി൯ മിഷ൯ 

കണ് ഴോളിനെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ലും “ഈശ്വരാ, ഞങ്ങള്ക്കിപ്പപോള് ഇന്ത്യ 

കാണാം. ചെങ്കടല്യം, ഇന്ത്യന് മഹാസമൂദ്രവയം വളരെ വ്യക്തമായി തെളി 

ഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതാ ബര്മ്മ, അതിന്െറ തീരത്ത” മേഘങ്ങള് നിറഞ്ഞുദുട്ട 

കയാണ്. ആഫ്രിക്കയും ഞങ്ങള്ക്കിപ്പോള് കാണാം." 

പത്രാധിപസമിതി 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി: വി. എസ്, പി. കുറുപ്പ്, പി. രാമവന്ദ്ര 

മേനോന്, ഡോ: എന്. സി. നായര്, എ. പി. ജയരാമന്, ബി. ബവംഡേര്, 

പി. ശങ്കരന്കുട്ടി, വി. അബ് ദുൂമ്ള, പി. പരമേശ്വരന്പോററി, വി. കെ. 

ദാമോദരന്, ടി, ആര്. ശങ്കണ്ണി, പി. നാരായണക്ുറുപ്പു” ഡോ:;ജി. കെ. 

വാരിയര്, ഡോ: എന്, എസ്. വാരിയര്, ഡോ; കെ. മാധവന്കുട്ടി, ഡോ: 

എം. പി. പരമേശ്വരന്, ഡോ: കെ. ടി അഗസ്തി, പി, ടി. ഭാസ്തൂരപ്പുണിക്കര് 

(എഡിററര൪) ആര്. ഗോപാലധൃസ്ണുന് നായര് (പബ്ളിക്കേഷന് മാനേജര്) 

പി. ടി, ഭാസ്മുരപ്പണിക്കര പൂമ്പാററ പ്രസ്സില് നിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 
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ത്രരധയസ 

രണ്ടാമത്തെ തവണയ്യം മനുഡ്ൃയന ചന്്രനിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഭിമാനം 

ഉണ്ടെങ്കീലവര് പതിനേധാം കൊണ്ടു തലയ്യയത്താത്ത മനുഡ്യരുണ്ടൊ? 

നൂറരാണ്ടിന്െറ സിണ്ടിക്കേട്ടന്മാരാണു്; അവരെ കാലം വിലവെക്കു കയില്ല. 
കഗിഞ്ഞ തവണയ്യം ഇത്തവണയും ചന്ദ്രനിലിരങ്ങിയതില് സാരമായ വ്യ 
ത്യാസങ്ങളൊന്നു മില്ല --എന്നാല് ചില പുതുമകളെ ല്ലാമുണ്ട്. കൂട്ടതല് സമയം 

റ) 



ചന്ദ്രനില് ചിലവഴിക്കാന് കോ൯റാഡിന്നും ബിനിന്നും സൌകര്യം കിട്ടി. 

ഉപകരണങ്ങള് സംബന്ധിച്ച പല പരിഷ്യാരങ്ങളും വരുത്തി. മുമ്പ ചന്ദ്ര 

നിലേക്കയച്ചു സര്വേയറിനന്െറ “സഞ്ചയനം” നടത്താനും ഈ യാത്ര ഉപക 

രിച്ചു. എത്ര കൃത്ൃമായാണു കാര്യങ്ങള് നടക്കുന്നതെന്നു നോ. എന്തു 

ലക്ഷ്യബോധമാണെന്നു നോക്കൂ. അണുശക്തികൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്ന ചില 

ഉപകരണങ്ങള് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണവര് മടങ്ങിയതു്. 

ഇനിയത്തെ യാത്ര എന്നാണു്? എപ്പോഴാണു? ആരാണു യാത്രക്കാര്? തിച്ച 

യായിട്ടില്പ. പക്ഷെ ഇനിയത്തെ തവണ പോകുമ്പോള് ഉുടൃതല് സജ്ജിക 

രണങ്ങളോട്ട കൂടിയാവും യാത്ര. അവിടെ മണിക്കൂറല്ല, ദിവസങ്ങഗള്തന്നെ 

താവളമടിക്കാ൯ പററിയ വിധം. ചന്ദ്ര പേടകം, ച(്ൂനിലിറങ്ങാനുള്ള 

വാഹനം മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ മനുഷനെറ ശുടാരവും ശുടിയായി 

ത്തീരും. കപ്പം മണ്ണും അവിടെ വെച്ചുതന്നെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഏര്പ്പാ 

ട്ടകളമുണ്ടാകും. 

ആസ് ട്രോങും ആല്ഡ്രിനും കോന്റാഡം ബാിനും സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന കാല 

തആ നന്നായി പഠിക്കുകയും കളികളില് പടങ്കട്ടക്കുകയും ധിരോദ്ൃമങ്ങളില് 

നിന്നു പി൯മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരാണു്. അതിന്െറ ഫലമായി 

അവക്കു മററാക്കം ലഭിക്കാത്ത നേട്ടമുണ്ടായി. അവരെ ഈ യാത്രകള്ക്കു 

തിരഞ്ഞെട്ടക്കാ൯ കാരണം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ മിട്ടക്കാണു് എന്നു 

കുടി ഓക്കണം,. കഴിവുള്ള. വരെയഖല്ല സമൂഹത്തിന്നു പ്രോല് സാഫിപ്പിക്കാന് 

പററു₹ 

പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്നു മിട്ടക്കന്മാ൪ വിചാരിച്ചാല് ചന്ദ്രനിലെത്തില്ല. ആയിര 

ക്കണക്കില് സാങ്കേതികജ” ഞയ്മാരും ശാസ്ത്രജ ഞന്മാരും ഒററ൭ ധ്ട്ടൊയി പ്രവ 

ത്മിക്കണം. അതു സര്വപ്രധാനമാണു”. “ടിം വക്ക്” അതാണു ചന്ദ്രയാ 

തൂയയടെ വിജയത്തിന്െറ പ്രുപത്തന ശൈലി. അതു നാമെല്ലാം അഭ്ൃസിച്ചേ 

പററു., അസൂയയും ഏഷണിയ്യമില്ലാത്ത ശൈലിയാണതു”. 

പി 



എഎഎന്സൈമുകശ എന്ന 

രാസത്വരകങ്ങള്. ....... 

നി 

ഡി 

സിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു” 

ഇന്നു സര്വ്വസമ്മതമായിട്ടണ്ടു'. ഘട 

നയിലും രൂപത്തിലും ധമ്മത്തില്യം കോ 

ശങ്ങള് തമ്മില് വളരെ അന്തരം കാ 

ണാമെങ്കില്ം ധര്ത്മപയിപാലനമാഗ്ശു 

ങ്ങളില് വളരെയേറെ സാദുശൃമുണ്ടു. 

ദ്രവ്യം (നദ), ഈര്ജ്ജം (ദല) 
സംജ്ഞ ([വ്ഠന31ഠ0൩) ഇ :യടെ 
ക്രമികൃതവും നിയന്ത്രിതവൃമായ സം 

സ്യാവമാണു” ജീവകോശങ്ങളുടെ അ 

ടിസ്ഥാനപരമായ സാദുശം. ഇതു 

സാദ്ധ്യമാകുന്നതാകട്ടെ പരസ൩”പരാനുൂ 

ബരദ്ധങ്ങളായ ഒട്ടനവധി രാസമാററ 

ങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടം. ഈ രാസമാററ 

ങ്ങളിലോരോന്നും നടക്കുന്നതു, ഓരോ 

എ൯സൈമിനെറ നിയന്ത്രണത്തിലാ 
ണ്. ഓരോ ജിീവകോശത്തില്ും വി 

വിധങ്ങളായ അനേകായിരം രാസ 

മാററങ്ങള് സംരവിച്ചു കൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നു, അനേകായിരം തരം എന് 

ദൈസമുകളും അവിടെയ്യണ്ടായിരിക്കു 

മെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലാ. ലിവറി 

ലെ കോശങ്ങള്, വ്ൃക്കയിചേയോ തല 

ച്ചോറിലേയോ കോശങ്ങളില് നിന്നു 

വിഭിന്നമാണ്. ഈ കോശങ്ങളിലെ 
എ൯സൈമുകള്ക്കും തരത്തില്യം, തോ 

തിലും, സ്വഭാവത്തിലും വ്ൃത്യാ സമ്മ 

ണ്ടായിരിക്കും. വിഠരാമിനുകള് ആഫാ 

രത്തില് നിന്നാണല്ലോ നമുക്കു് ലഭി 

ക്കുന്നതു”. നമ്മുടെ ആഹാരം മററു 

കോശശ്ങളുണ്ടാക്കിയ വസ്തക്കളാണു”. 

ആ മകോശങ്ങള്ക്കു്” അവ “വ ററാമിന" 

ല്ല. അവയുടെ സനിരമ്മിതിക്കാവശ്യ 

മായ ഫൂ൯൭൦സെമും.ള് നമ്മുടെ കോശ. 

ത്തിലാല്ല. അതുപോലെ പെഗനിസി 

പ്ലി൯ (0൭൮01൨) മുതലായ ആന്റി 

ബയോട്ടിക്കുകളുഠ (ദ൩001ഠല1ടേ) കറ 
പൃപോലുഷ ആല്ക്കലോയിഡുകളും 

(ഒ110/ഠട) നിമ്മിക്കാനാവശ്ൃമൂള്ളൂ 

ഏനുദധസമുകള് ചില പ്രന്മയയേക തരം 

വിശേഷ കോശങഞ്ങല്ലുടെ സ്ധിദ്ധിയാ 
നി 

ണു, 

തുഛമായ തോതിലുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം 
കൊണ്ടു ജ 1 വകോശങ്ങളിലെ രാസ മാ 
ററങ്ങളെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന കാററലിസ് 
ററുംള് ആണു” എന്സൈമുകള്. 

പ്രാഥമികമായി എന്സൈമുകള് 
പ്രോട്ടിനാണു് (170൦൩). പക്ഷെ 

പല എന് സമൂകളുടേയ്യം പ്രവര്ത്ത 
നത്തിനു” പ്രോട്ടിനല്ലാത്ത ഒരു ചെ 
റു മോളിക്കൂ ളിനെറ സഹായമാവശ്ൃമു 
ണ്ട്. ഇവയെസഫ എന്സൈമുകള് 

(ഠോേദനമ്യന്നടട) എന്നു പറയുന്ന. മി 
ക്ക വിററാമിനുകകൂം സഹ-എന്സൈ 

നി 



മുകളായിട്ടാണു 

അവ കൂടാതെ ഈ എന്സൈമുകള് 

പ്രവര്ത്തിക്കു ന്നതു്. 

പ്രവരത്തിക്കില്ല. 

എന്൯ന്൭ഒസെമുകള് രാസത്വരകങ്ങളാ 

ഒണന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവയ്യടെ 

പ്രവരത്തന രിതിയെക്കുറിച്ചു മനസ്സി 

ലാക്കാന് രാസത്വരണ (ദ8ദ1/ട51ട) 

തത്തപ്പുററി അല്ലം വിവരിക്കേണ്ടിയി 

രിക്ക്നു. സല്ഫര് ഡയോണ്ൈകൈൈഡും 

(ഠോ ൬ഓക്കിജനും തമ്മിലുള്ള രാസപ്ര 

വരത്തനത്താല് സല്ഫര്ട്രയോഖ്ലൈ 

ഡ് (ട0 ,) ഉണ്ടാവുന്നു. 
രണ്ടു മോമിക്ൃഠം സല്ഫരഡയോ 

ഒഡ്റ്റൈഡ്യം 

രം ചേര്ന്നു 

രണ്ട 
ട്രയോഖ്ലൈഡ്ഡ് 

ഒരു മോളിക്യൂള്ഓക്സിജ 

വ്വവത്തിച്ചാലുണ്ടാവു 

മോളിക്കൂള് സല്ഫര്൪ 

ആണം ഓക്കിജ൯ 

ഓക്ലിജ൯ 

ന്നതു് 

ആററ 

മുറിയു 
ഡയോക്ലൈഡില് 

മോളിക്യയിലെ 

ങ്ങള് തമ്മതിടുള്ള രാസബന്ധം 

കയും സല്ഫര്൪ 

ഒരു പൃതിയ സല്ഫര്-ഓഷ്ലിജ ബന്ധം 

ഉണ്ടാവുകയും 

ഇങ്ങന രാസ ബന്ധങ്ങള് 

ചെയ്തതായി കാണാം. 

മുറിയുക 

യും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണു രാസ 

മാററങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം. പു 

തിയ സല്ഫര്-ഓക്കിജ ബന്ധത്തിന്റെ 

പൂര്ണ്ണ സ്ഥാപനത്തിനും 

ന്ധത്തിന്െറ 

ഓക്കിജബ 

മുമ്പായി 

ഓക്സിജനും 

രാസ പ്രവരത്തനത്തിനുതകുന്ന പാക 

മുറിയലിനും 

സല്ഫര്ഡയോകമ്ക്ലൈഡും 

ത്തിനു (സല്ഫര് ഡയോമ്ളലൈഡിലെ 

ഓക്സിജന്നു നേരേയാണു് ഓക്സിജു 

മോളിക്യൂള് വരുന്നതെങ്കില് രാസമാ 

ററം സംഭവിക്കുകയില്ല) വമീപിക്കുക 

യും ഒരു ഗ്ലഥ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും 

വേണം. ഈ ഗ്രഥ ബന്ധത്താലുണ്ടാ 

കുന്ന മോളിക്യൂള് അസ്ഥിരമാണു്് 

(൨നട[ദഥി൦): അതായതു് അതില് ഈ 
ജ്ജും അധികമുണ്ട്. 

ളിക്യൂമകളായിരുന്ന അവസ്ഥയില് നി 

ന്നു റുൃഥബന്ധത്താലുള്ള 

വേറേവേറേമോ 

അസ്ഥിര 

മോളിക്യള് ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ തുടര് 

ച്ചയായി ഉര്ജ്ജംവര്ദ്ധിച്ചു്, അതേ 

ററവും ഉയര്ന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, 

ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള മോളികൃള് വി 

ന്യാസത്തെ (൬01619 ഠോബിറ്റഥ- 

8010൩) ഉത്തേജിത സങ്കരം (ദ്ധ3- 

160 0001) അല്ലങ്കില് അന്തരാള 
ഘട്ടം (1/30ട1ധഠറ ട391൦) എന്നു പറ 
യുന്നു. (എല്ലാ രാസവികാരവും ഈ അ 

വസ്ഥ കടന്നു പോകണം). ഈ അവ 

സ്ഥയില് നിന്നു വീണ്ടും സല്ഫര്ഡ 

യോക് സൈഡും ഓക് സിജനുമായോ, 

സല്ഫര് ടദയാക്സൈഡായോ അ 

അതാ 

യതു” ദുറ്വ്ഗേദടഠ ഠാന്പാാ, 63൦97൦ 
കളം 0ഠറ്ധ% കുളം ആയി ദറ്റഥ- 
ലന സ്ഥിതിയിലാണ്. രാസസം 

തിന്നു വിഘടിക്കാവുന്നതാണു്. 

ജ്ഞാ വാചകത്തില് നിന്നു് ദുറ്ഡ്ഡാ.- 

60 ഠേന്റിദനല്൯ എത്ര മോളികൃള 
ണ്ടായിരിക്കുഭമന്നു പറയാവതല്ല. 

(ഇതു പറയാന് റഥല1൦ പരിക്ഷണ 

ണ്ടളാവശ്യമാണ്് 1. 



തേനിച്ച 

തം കഴിച്ചുിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങള് 

ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാ 

യാല് “പൊന്നും തേനും കൊട്ടക്കുക' 

എന്നൊരു ആചചാരമുണ്ടായിരുന്നു. അ 

ന്നൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ, കുളിപ്പിച്ച് പാ 

ളയില് കിടത്തി, അച്ഛനു കാണുവാന് 

ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നു. അച്ഛന് 

അതിനു” “പൊന്നും തേനും കൊട്ടക്കും. 

പിഞ്ചകുഞ്ഞിനെറ ചോരച്ചുണ്ടു് വി 

ര്ത്തി മോതിരം കൊണ്ടു്--അല്്ലെ 

കില് പവന് കൊണ്ടു്-൦തേന് തൊട്ട് 

വായില് കൊട്ടുക്കുകയാണു”് ഈ ഏര് 

പ്പാട്ട്. 

തേനീനന്െറ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള് 

ഒരു മധ്ുരസ്പരണ പുറത്തു വന്നതാ 
നി ണു്. തേന് തരുന്ന ജീവിയോട്ടം എ 

ങ്ങിനെയാണു' നമുക്ക് നന്ദി! തോന്നാ 

തിരിക്കുക. ആയിരക്കണക്കിന് ഈച്ച 

കള് പതിനായിരക്കണക്കിനു” പൂക്കു 

ളില് നിന്നു” വിശ്രമമില്ലാതെ ദിവ 

സംതോറും ശേഖരിക്കുന്ന മധുവും പു 

സമ്പൊടിയും ആണു് നാം ആര്ത്തിയോ 

ടെ കഴിക്കുന്ന തേനായി രൂപം കൊ 

ളളന്നതു്. തേച്ച ഓരോപുവുംസ 

ന്ദരശിക്കുന്നതു” മാധുര്യമുള്ള ഈ സ 

മ്പാദയം വരദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടാ 

എന്നാല് ഒരു ഈച്ചു കാണ 

ന്ന പൂക്കളിലെല്ലാം കടന്നുകയറുമെന്നു 

യാണു”, 

കരുതരുത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് അതി 

നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള പൂക്കളെ തിരിച്ചു 

റിഞ്ഞ”് അവയില് ചെന്നു ചേരുവാന് 

തേനിച്ചുക്ക് വലിയ വിരുതാണെന്നു 

പറയാം, കൂട്ടില് നിന്നു” വളരെ ദൂരം 

പോവാല്ും വഴി തെററി കറങ്ങാതെ 

അതിനു” തിരിച്ചെത്താന് കഴിയും. വി 

ദഗ്ധന്മാര് തേനിച്ചയുടെ കഴിവിനെ 

പ്പററി അതുന്തം രസമുള്ള പഠനങ്ങള് 

പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ടു'. ധാരാളം 

മധുവൃള്ള പൃക്കള് വമുരെയേറെ കണ്ടെ. 

ത്ത'യാല് വിവരം കൂട്ടുകാരെ അറിയി 

ക്കാനും തേനിച്ചകള്ക്ക് പ്രത്യേക 

മൊരു “രാഷ! തന്നെയ്യണ്ടെന്നാണു്”് 

പറയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ദേശത്തുമുള്ള 

തേനിച്ചുയയടടെയയം 

റേയാണെന്നുവരെ വിദശഗ്ധയമാര് കണ്ടു 

( ടി ന 

പൂക്കളില് നിന്നു മധുവും 

“ഭാഷ” വേറേ വേ 

പൃമ്പൊടി 

യ്യം ശേഖരിക്കുന്ന തേനിച്ചയുടെ ശരീ 

രത്തില് പല ഭാഗങ്ങളില് പൂമ്പൊടി 

പുരളന്നു. ഒരു പൂവില് നിന്നുള്ള ലൂ 

മ്പൊടി മറെറാന്നില് കലര്ത്തുവാനാ 
ഷ് ണു് തേനിച്ച സഹായിക്കുന്നതു”. പു 

മ്പെര്ടി യഥാസ്ഥാനത്ത് വിണാലേ 

(പരാഗണം) പുവു് കായായിത്തിരൂ. 

പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുക 

എന്നുള്ളതു് പ്രകൃതിയിലെ ഏററനമം 
പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണു”. ഇവിടെ 
ഒന്നും അധികപ്പററായിട്ടില്ല. എല്ലാ 

നിര 

പൂക്കളും തേനിച്ചുയും 

തമ്മിലുള്ള സഹകരണം നല്ലൊരു ഉദാ 
ഫരണമാണു. 

ററിനും അതിനേറതായ പങ്ക് 

ധയേററാനുണ്ട്. 

൫ 



തേനിച്ച പറക്കുമ്പോഴ്ചം അത്ത് പൂ 
ഖ്ല് വട്ടം വയ്ക്കുമ്പോഴം ഉണ്ടാകുന്ന 
ശബ്ദും ശ്രദ്ധിക്കുക! അതിനേറതായ 
ഒരു സംഗിതം ഈ ശബ്ദത്തിനുണ്ടു്. 

എങ്ങിനെയാണു” ഈ മൂളിപ്പാട്ട്? നാം 

സംസാരിക്കുന്നതും, പക്ഷികള് ചില 

കടന്നതും, മൃഗങ്ങള് ശബ്ദിക്കുന്നതും എ, 

ല്ലാം തൊണ്ടയ്യടെ 

ഞ്ഞ് 

സഹായം കൊണ്ടാ 

തേനിച്ചയയുടെ ചിറകകള് വേഗ 

ത്തില് ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സെക്ക 

ങഞ്ടിര നാനൂറു പ്രാവശൃത്തിലധിക 

മാണ്ട് ചഥനം. ചിലപ്പോള് മിനി 

ററില് 26,000 തവണ ചലി 

ക്കുന്ന ചിറക്ക് വായുവില് ചില തരം 

൮൮൭൭. 

ഗങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നും ഇതാണു് ശബ്ദ 

മായി നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തുന്നതു്! 

ഈ കൊച്ചു പ്രാണിക്കു” എത്ര വയറു 

ഒണ്ടന്നാണു് നിങ്ങളുടെ ഈഫം? ഒന്ന 

ല്ല. ഇതിനു് വയറു രണ്ടാണ്! പൂവില് 

നിന്ന് മധു വലിച്ചെട്ടത്താല് ആദ്യം 

അത്ത് ഒന്നാമത്തെ വയറദിലാണ് 

സംഭരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേതും ര 

ണ്ടാമത്തേതും തമ്മ!ല് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 

ഒരു ചെറിയ കിളിവാതില് ( ാല്വ്) 

ഉണ്ട്. ശേഖരിച്ചു മധുവില് 

പങ്ക് രണ്ടാമത്തേതിലേക്കു് 

ഒരു 

മാററണ 

മെന്നു തോന്നിയാല് ആതു” കിളിവാ 

തില് തുറക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വയവ൮്ആ 
ഹാരം ദഫിപ്പപിക്കുന്നതും മററുമാണു്. 

ഈയച്ചന്, വിശപ്പുതോന്നിയാല് ആദ്യ 

ത്തേതില് നിന്നത് ഒരു പങ്കു് രണ്ടാമ 

ത്തേതിലേക്കു് കടത്തിവിട്ടം. എന്നാല് 

ഒരു പ്പതേകതയുണ്ടു്. ദഹിച്ചു ആഹാ 

രത്തില് ഒരംശം, 

ഈച്ച 
കഥിയ്ും. 

ഒരു കുഴല് വഴി, 

വായിലേക്ക് 

ഈ ദഹിച്ചു ആഹാരത്തെ 
*തേസിച്ചപ്പാല്” എന്നു പറയുന്നു. 
ഈ പാലാണു ഈടച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 

ആഫഹഫാരംം 

വരുത്താനും 
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തേന്ച്ചയെ ഉപദ്രവിച്ചാല് അത്ത് 
കുത്തും. അതിന്െറ വേദന അനുഭവി 
ച്ചിട്ടള്ളവര്ക്കറിയാം. കുത്തേററാല് 
മുഖവും കയ്യമൊരക്ക നീരുവന്നു” വിര് 
ക്കും. എന്നാല് മന:പുവ്വം, തേനിച്ച 
ആരേയ്യം ക്ത്തുകയില്ല, കൂട്ടരക്ഷിക്കാ 

നും ആപത്തില് നിന്നു് രക്ഷപ്പെടാനും 

പ്രയോഗിക്കുന്ന അവസാനത്തെ കയ്യാ 

ണിത്. തേനിച്ച സൂചികൊണ്ടു കുത്തി 
മുറിവുണ്ടാക്കി ഒരു തുള്ളി വിഷം കയ 
ററുന്നു. ഇതാണു” നിരും വേദനയം 
വരുത്തുന്നത്. ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്ക 

ലേ കുത്താനെക്കൂ. കാരണം കുത്തു 

കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂച। വലിച്ചൃരുമ്പോള് 

അതു ഒടിഞ്ഞു പോകും. കുത്തേററ സ്ഥ 

ലത്തു നിന്നു് മുള്ള് ഉരി യേടടക്കണം. 

ചില ഇനം തേന്ച്ചകള്ക്കു” കുത്താനൂ 

ളള ഉപകരണം ഇല്ല. 

കയാണു ചെയ്യുന്നതു”. ഉറുമ്പിനെപ്പോ 

ഇവ കുടിക്കു 

ഓലയുകൂള, കറുത്ത ഈ തേന്ച്ചും അതു 

കടിയാണ്! 

തേനിപച്ചുകളെല്ലാം താരതദമ്യന ചെ 

വുതാണു്. ആളിരന്റ വലപ്പമല്ല ചെ 

യ്യുന്ന വേലയാണ് മഹത്വം നിശ്ചയി 

ക്കുന്നതെങക'ല് തേനിച്ചയുടെ ജിവിതം 

മഹത്താണു്. വലിയ കാര്യങ്ങള് ചെ 

യ്യണമെൊെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായാല് മാ 

ത്രം പോരാ ആദയം അതിനുള്ള താല് 

പരം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതിനനു 

സരിച്ചു ജിവിച്ചു തുടങ്ങണം. അതാണു 

ഏുധതാ 

ആദ്യം 

വിജയത്തിലേക്കുമ്ള വഴി. 

രു മഹത്തായ സാംഗതിയ്യം 

ഒരു ആരംഭിക്കുന്നത് ആശയമായി 

ട്ടാണ്. ആശയത്തിനു രൂപം കൊ 

ട്ടക്കാനുള്ള പരിശ്രുമമാണു* രണ്ടാമ 

ത്തെ പടി. പ്രവൃത്തിവിജയിപ്പക്കാ 

നുള്ള ദുഡ്ധനിശ്ചയമാണു' മൂന്നാമത്തെ 

ആവശ്യംം 



ി ത്തൃഫക്കയിലെ ഏററവും വലിയ 

റിപ്പബ്ളിക്കാണ് സുഡാന്. 90 0000 

ച. മൈ. വിസ്ത്രീരണ്ണുമുമുകു ഈ റിപ്പ 

ബ്ളിക്ക് വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തു 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വടക്കു ഈജിപ്ത്, 

പടിഞ്ഞാറ ലിബിയ, ചാഡ്, സെന് 

ട്രല് ആഫ്രിക്കന് റിപ്പബ്ളിക്ക്; തെ 

ക്ക കോംഗോ, മൃഗാണ്ടെ, കെനിയ കി 

ഗക്ക് ഛത്തിയോച്പപിയ-ഇവയണ്ടേ സു 

ഡാനന്െറ അയൽ രാജ്യങ്ങഠം. തൊട്ടു 

തന്നെയാണ്ട് ചെങദ്കടല്. തലസ്ഥാന 

നഗരം ഖാരത്തും (ജന. 190 000) ആ 

ണെങ്കിലും ഏററവും വല്ധിയ നഗരം 

ഒം മുരമാനാണ്ട”. 

സംഖ്യ (1905) ഒരു കോടി മുപ്പത്തീ 

നാലുലക്ഷമാണ്ട്.. 

സുഡാനിലെ ജന 

1958 മുതല് 100. വരെ അവിടെ പ 

ട്ടാളഭരണമായ രുന്നു. ഒരുജനകിയവി 

പ്പവം പട്ടാള ഭരണത്തിനവതി വരുത്തി. 

വടക്കുഭാഗത്തെ നീലവാസികംം അറ 

ബീകളും തെക്കുഭാഗത്തു നീഗ്രോസുഡാ 

നികളുമാണു'. അറബിലീഗിലെ ഒരം 

ഗ മാണു” സുഡാന്. ഭരു നിക്ഷ്പ 

ക്ഷ രാജ്ൃമാണെങ്ക ലും 1005 ല് 

കോംഥെൊഃവിര നടന്ന കമ്,ണിസ്ററ 

നുക്രല വിപ് ളവത്തെ അവര് സഹാ 

യിച്ചു. 

നാട് 

സുഡഃനിലധികവും മൃയര്രന്ന സമതല 

ങ്ങളാണ്: നൈല്യം പോഷക നദിക 

സുഡാന് 

ടം സുഡാന്നു വെക്ളം നല്കുന്നു. അതി 

ത്തികളിലാണ പരര്വതങ്ങളധികവും. 

മാണ്ട് കിനിയത്തിയാണു് ഇവിടത്തെ 

ഏററവുംമുയരമു്ള കൊടുമുടി (10,156 

അടി) ശേഷിച്ച ഭാഗത്തിലധികവും 

മരുഭൂമിയാണു”. 

ജനങ്ങള് 

വടക്കുഭാഗത്തു” തആ൨ പ്രോവിന്സുകളു 

ണ്ടും. അവ. ബ്ളു-നൈൽ(2,06090,618) 

ദാരഫ൪ ( 1328,/65 ), കസ്സാലം 
(911,039) നോമത്തണ്, (813,059) 
ഖാേത്തും (501,023) കൊര്ഡോഫാന് 

(1,/01.09) ഏന്നിവയാണു”. ഇലിഭെ 

കവൃത്ത നിറത്തിലുള്ള, ന്ൃബിയന്, 

അറബി, നീഗ്രോ, ഏന്നി വംശക്കാരു 

രുടെ സന്തതികംം വസിക്കുന്നു. ഇസ്സാഠ 

മതവും അറബി സംസ്ത്ാരവു മുളകു ജന 

ങ്ങളാണിവ൪. ഈ പ്രോവിന്സുകളിലാ 

ണു” രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയില് 18.05 

വം താമസിക്കുന്നതു”. തെക്കു ഭാഗത്തു 

ള്ള, മൂന്നു പ്രോവിന്സുകളില്-ബഹറ 

അമഘസ്സ്റല്, (051,022) ഇക്വറേറാ 

റിയ, (903,503) അപ്പരനൈല്-- 

(859,611) നഗ്രോകളാണ്ു” ക്രടുതല്: 
ഇവരിരു ഭൂരിഭാഗവും പ്രകൃതഗേതത്ര 

മതക്കാരാണു”. ദിന്ക, നയര്, ഷീ 
ക്ട്, ബാരി, അന്നക്കു്, അസാണന്റേ, 

ഏന്നിവരാണു' തെക്കരില് ഭൂരിഭാഗ 
വും. 

രാജ്യത്തിലെ പകുതിയോളംപേര് സം 
സാരിക്കുന്ന അറബിയാണു” സൂഡനോി 
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തെക്കു ഭാഗ 

സുഡഃനിക്., ഹെമിററിക്ക് ഏന്ന് 

ഒല ഓ മ്യോഗികഭാംഷ. 

ഭാഷകറഠം സംസാരിക്കുന്നു. പചതരത്തിന 

ലൂക വീടുകളളിലൊ വ്ൃത്താകൃതിയിലു 

മു കുടിലൂകളിരലൊ ത്തണു” ഭൂരിഭാഗം 

സുഡാനികള്ളാ വസിക്കുന്നത്. 

സാമ്പത്തിക രംഗം 

ഒരു കാരഷിക രാജ്യമായ സുഡാനില് 

൭9%, ഭമീ 

നൈല്ം അതി൭ഒന്റ പോഷക നദകളു 

മാത്രമേ കൃഷിക്ക് പറവ. 

മാണ്ട് കൃഷിക്ക് ജലം കൊട്ടക്കുന്നത്ു്. 

നീലനൈലിലെ സെണ്ണ്ലാറില് 1020ല് 

ത്തരംഭിപച്ച ഗെസീറാ ജലസേചനു പ 

ര്ധാതിയാണു” ഇധിത്തെ വലിയ പര്ധ 

തി. ച്ോര്ം തിനകംം, പയരവഖര്ഗ്ഗു 

അം, ഉള്ള, തണ്ണിമത്തന്, തക്കാള., 

എന്നിവയാണു് മറവ കാര്ഷിക വിള 

കഠം, ഖനനവും വൃവസ്പായവും പരി 

മിതമാണു. കുറച്ചു ഇതയു് അയിത്, 

എന്നിവ 

(86,298) 
ബെരബദ്[)ംധ്(/) എഡ്ഡുയിം( 12,919) 
ഏുരഅഫാഷര (൧20,101) ഏല് ഉബൈഭ് 

(2.32) നഹുഭ” (16,400), ഗെദരേ 
ഫ് (1.50) കോയസ്റ്റി (22,055) പോര് 
ട്ട് സുഡാന് (./ 502) ഏന്നിവയണേ” 

സുഡാനിലെ മറവ പ്രമുഖപട്ടണങ്ങം. 

ജിപ്സം, മ്പ്, സ്വര്ണ്ണം, 

കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത്ത് ബാര 

വിദ്യാഭ്യാസം 

വിദ്ൃയദ്യാസത്തില് വളരെ പിന്നി 

ലാണ് ഈരാജ്യം. പ്രൈമറി സ്ത കില് 

ചഠിക്കുന്ന 390 000 കുട്ടികളിയം ഒരു 

ലക്ഷം പെഞകുട്ടികളാണു”. സെക്കണ്ട 

റിസ്ത്്രഠം വിദ്യാത്ഥീകഠം സുമാര്'().000 

ആയിരുന്നു ( 100)) ഖാരാളാ സ്കണിപേ 

ഉ" സിററി 1020 ല് സ്ഥാപിതയായി. 

1 2 

കെയിറോ സ്തണിവേഴ് സിറ്റിയുടെ ഖരേ 

ത്തും ശാഖ (1052) ഖാർത്തും ടെക്ക് 

൫ 3 റു ര് യ ൨04൭ (122) ഭി ഹ 

യര് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങ” ഇന്സ്റ്റീ 

ററപട്ട് (1001) ഏന്നിവയാണവിട 

ത്തെ ഉന്നത വിഭ്ാപ്ഠങ്ങറം. 

പുരാതനകാലത്തു” കുഷ് ഏന്നറിയ 

പ്പെട്ടിരുന്ന വടക്കന് സുഡാന് ബി.സി. 

൫8-ടം നൂററാണ്ടു മുതല് ഏ.ഡി. .1ാം 
നതൂററാണ്ടു വരെ ഒരിച്ചിരുന്നതു് ഒരു ലി 

ബിയന് രാജധഖംശമായിരുന്നു. പിന്ന് 

ടവിടെ ഒരു ക്ര്സ്ത്രന്രജ്യം ഉണ്ടായീ. 

/(-ാം നററാണ്ടിലെ അറമ്പി അക്രമണ 

ത്തെ ഇവര് ചെവത്തു നിന്നു, 1001-ല് 

അബ് സിനിയന് അതിര്ത്തിയില് 

നിന്നു വന്ന ഫങ്ങ് മുസ്സ്ീങ്ങം സോബ 

സ്ധിററി പിടിച്ചുടക്കി. 1901-ല് ഈ 

ജിപ്പിലെ മുഹമ്മദലി ഈരാജ്്യം കീ 

ഴഇടദ്മിയെങ്കില്ം സുഡാന് ദേശീയ്യ 

ഗനേനാവായ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിന്െറ 

നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ കലാച്ചം മുലം 

മുഹമ്മദാലിയെ പ്റം തളകാനവരര്ക്കു 

കഴിഞ്ഞ. 100-ഠ-ല് ആംഗ്ലോ ഇടയ 

ജിപ്ഷയന് സേന കിച്ചു്ന൨ടെ നേതൃ 

ത്വത്തില് സുഡാന് പിടിച്ചെടുത്തു. 

പിന്നീട് ഫ്രെഞ്ച,കാരുധായി യേജി 

പ്ണ്ടാക്കി. ആംഗ്ലോ-ഈജിപ്ഷ്യ൯ 

ഗവണ്മെന്റ് ഭരിക്കാന് തുടങ്ങി. 

1052-ല് ഈജിപ്പിലെ ഫാവഖ്രാജാ 

വു” സ്ഥാനത്യാഗം ചെ.യ്ത്ുപ്പോഠം, സുഡാ 

നു് സ്വതേന്ത്രയം കിട്ടുമെന്നു” ബോഭ്ധ്യ 

മായി. 

സ്വതന്ത്രസഡാ൯ 

100 ജനവരി 0൦ ൯- സുഡാന് ഒരു 

സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ് ഉ ക്കായ്. 1050 

മാര്ച്ചില് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 



ക്രട്ടുകക്ഷ 'യാണ വിജയം നേടിയതെ 

അംിലും നവംബറില് ലെഫ്: ജന: ഇ 

ബ്രാഹിം അബദ”, ഒരു രക്തരഹിത 

ചട്ടാള വിപ്ളവം നയിച്ച്” അധികാ 

രംചിടിച്ചടക്കി. 1009-ല് തെക്കു ഭാഗ 

ത്തുള്ള നീഗ്രോകളുടെയീടയില് കലാ 

പമുണ്ടായി. 1004 ഒക്കോബറീലെ ക 

ലപേത്തെ തുടര്ന്നു പ്രസിഡണ്ട് അ 

ബരദ് സിറഅഖത്തി 

മല് ഖാലിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു 

സിവില് ഗവണ്മെന്റ് അധികാര 

ത്തില് വന്നു. 1005-ല് ഭരണഘടന 

യുനണ്ദൊക്കീയതേടടുക്ഛടി ജൂണിലെ തിര 

രാജിവെച്ചു. 

ഞ്ഞെടുച്പില് ഉമ്മാ പാര്ട്ടി നേതാവാ 

യ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മഖൃബ്് ഹാ 

ഷണല്ൽ യ്കൂണിയനീസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ 

ക്ക് 9 മന്ത്രിമാരേയും കിട്ടി. 

(ഏഎ൯. യു. പി.) സഹായത്തേ”ടെ ഒരു 

ഗവണ്ടെന് വഞ്ടാക്കി. ഓരോ പാര്ട്ടി 

ക്കാര്ക്ക്” തആആറാറ മന്ത്രിമാരേയും തെക്കു 

മഖ്യബ്ബ് 

പ്രധാനമന്ത്രിയും ഏന്. യു. പി. ന്നേതാ 

വ് ഇസ്മയില് അല് അഷാരരി പ്രസീ 

ഡണ്ടുമായി. മഖയ,ബരിനെത്തുടരന്നു്” അ 

ബുബക്കര് ഭദംവാദുമ്ള പ്രധാനമന്ത്രിയമ 

യി. 1000 ല് ദക്കേബറില് പത്തംഗങ്ങ 

ഭൂമ വിപ്ലവ കൌണ്സില് അധി 

കാരമേററടുത്തു. വിപ്ളവ കണ് 

സില് നേതാവായ മേജര് ജനറല് ജാ 

ഫര്മുഹമ്മഭ് ഏല്നെമീരി പ്രധാനമ 

ന്ത്രിയുമായി. ഏങ്കിലും ദംവാദുള്ള ഡെ 

പ്യൃട്ടി ചെയര൪രമാനായി തുടരുന്നു 

സ്വയം ഉത്തരം കാണുക അല്ലെങ്കില് 
അധ്യാപകരോട ചോദിക്കുക 

1269 ഒക്ലോബര്---നവംബറില് ഇന്ത്യയില് ചേര്ന്ന ഇന്റര് 
പാര്ലിമമെന്റ് യൂണിയന് സമ്മേളനത്തില് സുഡാനെ ക്ഷണി 

കാരണമെന്ത്? ഷ്ച്ില. 

കം സ്ഡാ ദിര നിരന്തരമായി സൈനിക കലാപങ്ങള് നടക്കുന്നു. ത്തു 
തിന്െറ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളെന്തായിരിക്കാം? 

ലം “നോത്തേണ്' എന്ന (വടക്ക് എന്നത്ഥമുള്ള) പേത് സുഡാനിലെ 
ഒരു പ്രോവിന്സിനു” ഏങ്ങനെ കിട്ടി? 

4. ജിപ്സം എന്നാലെന്ത്? 

ച ബി. സി, റാം നൂററാണ്ടു മുതല് എ.ഡി. 4-ാം നൂററാണ്ടുവരെ 
എത്ര വരഷങ്ങളാണു”? 

ധ് 



ഒക്ലോബര് ലക്കം ചിത്രപ്രശ്നത്തിന്െറ 
ശരിയായ ഉത്തരം 

ന ത കാ ൪ രി 

ളി 39% ക] 8വം കു കകാ 
4€ ന (ആന്നു 
ഭാസ് ഹ റിം ട്ട് നി ര 

ത്ത് ൭9 
സ 8 റിം ടവ 

18 1111 10% 
പ രിതി 
ഗന്ധ കാ ബാലി ൽ ജീപ് 

നത്ത്; 
ജം നം സ ഭ്രാ ന്റ ര ണം, 
യം . ടി ലം 

4 ടം വേന ര കാ യ | 

സമ്മാനം ആര്ക്കു? 

ആകെ 57 ഉത്തരങ്ങള് കിട്ടിയെന്നും മുഴുവന് ശരിയായിസ്റെല്ലി 

ങ്ങടക്കം-- ഒന്നു മില്ല എന്നും ജഡ് ജിമാരറിയിക്കുന്നു. “കാക്കു പകരം “ക്രാ” 
& ഖര 
ടൂ എന്നം 

എഴുതിയതു തെററായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെ മൂന്നു സമാന 

എന്നും *സ്വ"ക്കു പകരം “സു” എന്നും ട്” എന്നതിനുപകരം 

ങ്ങള് നല്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു ജഡ്ഡിമാരുടെ നിര്ദ്ദേശം വരും ലക്കത്തില് 

ഭുകാട്ടക്കുഠ. 

(രാം കേ. പ.) 
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ഡി. ഡി. 

സാഠാകരമാകം രാഗ നിയന്ത്രണം, സ 

സ്ൃകിട നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ രഗേ 

ങ്ങളില് നാളിതുവരെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടി 

ച്യകൊണ്ടിരുന്ന ഡി. ഡി. ടി. (0/൩ 

0/0 0/010൦ബ/ ബല്ല 
ആസന്ന ഭാവിയില് മനുഷ്യനെറ നി 

ലനില്ലിനെ തന്നെ ചോദ്യം ച്ചെ തു 

ടങ്ങുമെന്നു” ശാസ്ര്ുകാരന്മാ൪ ശങ്കറി ക൭ 

ന്നു. 

കിടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതില് ഡി. 

ഡി. ടി. യ്ക്കുള്ള അതുല്യമായ കഴിവു 

നെ സംബന്ധിച്ചു കണ്ടുപിട്ടത്തമാണ് 

1948-ല് ഒരു സ്വിസ് രസതന്ത്രജ്ഞ 

നായ പോള് മുള്ളര്ക്ക് നോബല് സ 

മ്മാനം നേടിക്കൊട്ടത്തതു്, തൃടരന്നു് 

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ് ദത്തിനുള്ളില് 

ഡി. ഡി. ടി. മഹത്തായ മനുഷ സേ 

വനമാണ് അനുഡ്യിച്ചിട്ടള്ള തെന്നു സ 

മ്മര്ധിച്ചേ തിരൂ. മലേറിയ, റൈവ 

ഫ്മസ്തുടങ്ങിയ അനേകം മാരകരോഗ 

ങ്ങളടെ ഭിഷണിയിത് നിന്നു” അതു് 

കോടിക്കണക്കിനു 

നല്കി. 

ഹിച്ചു ലോകത്തെങ്ങും 

പ്പെടുത്തി. 

മനുഷ്യര്ക്ക് രക്ഷ 

സസ്യ കിടങ്ങതളെ നിഗ്രഫി 

കൃഷി മെച്ച 

ച്ചില രാജ്യങ്ങളില് ഈ 

കടസംഫാരിയുടെ ഉപയോഗം ഒന്നു 

കൊണ്ടു മാത്രം വിളവ് ഇരട്ടിയായി 

വരദ്ധിച്ചു. 

എന്നിട്ടും സ്വീഡനില് ഇയിടെ ഡി. 

ടി. പ്രതിക്കൂട്ടില് 

ഡി. ടി. പുര്ണ്ണമായി നിരോധിക്കപ്പെ 

ട്ടം ഡി. ഡി. ടി. മാത്രമല്ല, ലിന് 

ഡെയ'ന് (1[0ഠ്ദ൩൭). ആല്ഡ്രിന് 
(ദന), ഡല്ഡിന് (റല 
എന്നി കിടസംഹാരികളും, ഡി. ഡിം 

ടിയുടെ ഉപയോഗംതടയാന് നെതര്൪ 

ലന്ഡ്സ്, ഡെന്മാരക്ക് എന്നിരാ 

ജൃങ്ങളും തിരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡി. 

ഡി. ടി യടെ ഉപയോഗത്തില് കര്ശ 

നമായ നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയി 

രുന്നതു കെണ്ട കഗിഞ്ഞകൊല്ലം പ 

192 ടണ് 

കിട നാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കു 

പ്പെടുത്. ഫ്രാന്സും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇതു 

വരെ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിരോധന 

ശ്ചിമജമ്മനിയില് വെറും 

മൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ലെ ങ്കിലും, തങ്ങ 

ടെ അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് ഡി. ഡി. 

ടി. യയടെ പ്രയോഗം അതിരു കടക്കുന്നു 

ണ്ടോ എന്നു് സശ്രദ്ധം വിക്ഷിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുകയാണു. അദമരിക്കയ്യടെ 

ദേശി്യചിഹനമായ പരുന്തിനെ ഡി. 

ഡി. ടി. കുലത്തോടെ കഴകിക്കളയയുമോ 

എന്ന്” അമേരിയ്ക്രയില് ചിലര് ഭയപ്പെ 

ടുന്നു, അവിടെ ചീല സ്റ്റ്റേററുകളില് 

ഇതിനകംതന്നെ ഡി.ഡി.ടി. നിരോ 

ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു്. മററു ചില സ്റ്റേറവു 

കഠം അതിന്െറ ഉപയോഗം പരിമി 

തപപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡി. ഡി. ടി. 

ഡ്രെതിരായു ള്ള ഈ നിക്കത്തില് മറവ്ൃ 

യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹക 
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രിക്കാന് സോവപിയരറ് റഷ്യയയം തയ്യ 

രായി നില്ക്കുന്നു. 

ഇതിന്നു 

ല്ലേ? 

യി" എന്നു പറഞ്ഞതുപോടലയാണ് 

മാത്രം എനത്തണ്ടായി എന്ന 

“*വെളക്കാ൯ തേച്ചതു” പാണ്ടാ 

രോഗം വ 

രത്തുന്ന ഈച്ചുകളേയും വിമവൃ തിന്നു 

നശിപ്പിക്കുന്ന 

ഡി. ഡി. ടി. യയുടെ കഥ, 

കീടങ്ങളെയും കൊ 

ല്ലാ൯ഡി. ഡി.ടി. രുളിക്കുകയോ തുമ്ജൂ 

കയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈച്ചുകളും 

കീടങ്ങളും നശിക്കുമെങ്കിലം ഡി.ഡി. 

ടി. ബാക്കിയാവുന്നു. വിളവുകളിലും 

ഓടകളിലും അവശേഷിക്കുന്ന പൊടി 

ക്ളങ്ങളിലേക്കും പൃഴകളിലേക്കും ഒഴ 

കിഒച്ചല്ലന്നു. ഇലകളിലും മററും ത 

ങ്ങി നില്ക്കുന്ന ഡി.ഡി.ടി. അന്തരീ 

കക്ഷത്തില് പാറി നടക്കുന്നു. 

അങ്ങിനെ അനേകവര്ഷങ്ങളായി 

ലോകാാത്തങ്ങുമുള്ള തോട്ടകളിലും പുഴ 

കളിലും കടല്യകളിലും ഡി. ഡാ. ടി. 

ഒഗകി നടക്കുകയാണു. ഒരിക്കല് ത 

കിച്ചു ഡി.ഡി.ടി. അതിന്റ ഉപ 

യോഗം കഴിഞ്ഞാല്, ഏതാണ്ട് പാ 

തി വിദ്ൃയത്തോടെ 10-15 കൊല്ലം നി 

ലനില്ക്കുമെന്നു് ശാസ്ത്കാരന്മാര ചു 

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിനിടക്കു? തൊ 

ട്ടന്നതെന്തും അതു” വിഷമയമാക്കി മാ 

ററുന്നു. ഇന്നു വരെ മനുഷ്യന് നി 

മ്തിച്ചു 15 ലക്ഷം ടണ് ഡി. 

യില് 10 ലക്ഷം ടണ് എങ്കിലും ഇങ്ങി 

നെ 

ഡിം ടി. 

വായുവിലും വെളൂളത്തിലുമായി 

ഒഗുകി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു് വിദഗ്ധാ 

ഭിപ്രായം. 

ജുലജിവിള്, പറവകള്, 

എന്ന 

പോലും ഡി. 

മൃഗങ്ങള് 

വേണ്ട മനുഷ്യശരീരത്തില് 

ഡി. ടി. കണ്ടെത്താന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു്, അമ്മമാരു 

ടെ മുലപ്പാലില് പോലുമുണ്ട്ഡി. ഡി. 

1൭ 

ടി. ഇതു” വെള്ളത്തില് അലിഞ്ഞുചേ 

രുകയില്ലു. പക്ഷെ കൊഴ്ചപ്പില് എളു 

പ്പം അലിയും. ആഹാരത്തിലൂടെ സ 

സ്യ-മൃഗ-മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളില് പ്രു 

വേശകക്കുന്ന ഡി. 

വെച്ചു് ഉദാഹരണമാ 

യി, കൊതുകിനെ നശിപ്പിഷ്ക്കാ൯ ഒരി 

തൂല് ഒരു ഭ്വിപില് ഡി.ഡി.ടി.ത 

ളിച്ചു. ധൃഗങ്ങള്ക്കും മനുഷ്യര്ക്കും ദോ 

ഷം ചെയ്യാതിരിക്കാന് വീയ്യം കുറച്ചു 

ഡി. ടി, അവിടെ 

ടവരുകുന്നു. 

ണു് തളിച്ചത്, കൊതുകുകള് ചത്തൊ 

ട്ടങ്ങി, പക്ഷെ വെള്ളത്തില് അവശേ 

വിച്ച ഡി.ഡി.ടി. ഒരു തരം പൊ 

ടി മീനുകളുടെ ശരിരത്തില് പ്രവേശി 

ചു. ഈ മാനുകളെ വേറൊരുതരംചെ 

വമത്ധ്യങ്ങള് വെട്ടിവിഴക്ങി. ക്രമേ 

ണ, മത്സരങ്ങള് പക്ഷികൾക്കു ഭക്ഷണ 

മായി, അവസാനം, പക്ഷികളുടെ 

ശരിഠത്തിലെത്തിയപ്പ്യോഴേന്കകും ജല 

ത്തിലൂടെ പൊടിമിനുകളില് പ്രവേ 

ശിച്ച ഡി.ഡി. ടീ.യുടെ അളവു് ഒരു 

കോടി മടങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചിരുന്നു വെന്ന 

റിഞ്ഞാല് മതി, ഈ മാരക വിഷത്തി 

നെ പെരുപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഭി 

കരത മനസ്സിലാകാന് 

ഡി.ഡി.ടി. ഈ ജിഖ്ധികള്ക്കു് എത്തു 

ദോഷം ചെയ്യും മന്നാണ്ട് ഇനി അറി 

യേണ്ടതു”. വളര്ച്ചയെത്തിയ മത്സ്യ 

ങ്ങള്ക്കും പക്ഷികള്ക്കും പ്രതൃക്ഷ 

ത്തില് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. 

എങ്കിലും പ്രസ്തുത ജീവികളുടെ പ്രത്യ 

ല്ലദേനകരമ്മത്തെ അതു തടസ്സപ്പെടുത്തു 

മെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡി. ഡി. ടി. 

യൂടെ പ്രവര്ത്തനം മൂലം മിക്കജിവി 

കളിലും മുട്ട ശരിയായ വളര്ച്ചപ്പാ 

പിക്കാതെ നശിക്കുന്നു. 

കുറച്ചകാലം ബോര്ണിയോ മുമ്പ് 
വില് ലോകാരോഗ്യ സടേഘന സുലഭ 



മായ തോതില് കീടനാശിനികള് ത 

ളിച്ചം ഡി.ഡി.ടി. നശിപ്പിച്ച ഈ 

ച്ചകളെ പല്ലികള് താിന്നൊട്ടക്കി. പ 

ല്ലികള് പിന്നീട്ട് പുച്ചുകള്ക്കു ഇരയാ 

യി. പക്ഷെ പൃച്ചുകഗ കൂട്ടത്തോടെ 

ചത്തുവീഴാന് തുടങ്ങി. തുടര്ന്നു” എ 

ലികള് പെരുകി. അവസാനം എലി 

കളുടെ പെരുപ്പം കൊണ്ടു് മനുഷ്ൃക്ക് 

കിടക്കപ്പ്പൊറുതിയില്ലാതെ വന്നപ്പോള് 

ലോകാരോഗ്യസംഘടനക്കു പാരച്ച്യൂട്ട 

വഴി പുച്ചകളൊെ ഇറക്കി മൂഷികസം 

ഹാരം നിര്വ്൮വഹിക്കേണ്ടിവന്നു. 

ഡി, ഡി. ടി. പ്രയോഗം ഭരനിയന്ത്രി 
തമായി തുടരുന്നതു” മനുഷ്ൃയനെറ ആ 

രോഗത്തിനു തെല്ലും ആശാസ്യമായി 

തിക്കുകയില്ലെന്ന കാരൃത്തില് ശാസ്ത്ര 

കാരന്മാര ഏ്കാഭിപ്പാായക്കാരാണ്ട്. 
ഡി. ഡി. ടി. യം അനൂബന്ധകിടനാ 

ശീനികളം എലികളുടെ കരളിലും 

ശ്വാസകോശത്തിലും ഒരു തരം മുഴക 

അനേക വര്ഷങ്ങളായി ലോകത്തെ 

ങ്ങുംഡി.ഡി; ടി. ഉപയോഗിക്കപ്പെ 

ട്ടന്ന. ഈ കാലത്തിനുള്ളില് പല 

കടങ്ങളും ഡി.ഡി.ടി. ഒന്തൃതിരായീ 

സ്വന്തം പ്രതിരോധശക്തി വളര്ത്തി 

എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുമ്പ് ഡി. ഡി. ടി. 

തളിച്ച് നശിപ്പിക്കവാ൯ കഴിഞ്ഞിരു 

ന്ന 140 കിടങ്ങളെങ്കിലം ഇന്നു് അതി 

നെറ പിടിയിലൊതുങ്ങാതായിട്ടുണ്ടെ 

ന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ചുണ്ടിക്കാണി 

ക്കുന്ന. എങ്കിലും ഡി. ഡി. ടി. ന്ത 

പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേരെ 

രു കിട സംഹാരി കണ്ട പിടിക്കുന്ന 

കാരൃത്തില് ശാസ്ത്റകാരന്മാരക്ക് ശുഭ 

പ്രതിക്ഷയില്ല. പകരംമറെറാരു മാ 

ശുമാണു്” അവര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതു്-- 

കിടപ്രതിരേറധശക്തിയയള്ള സസ്ൃയവശ്ുശു 

ങ്ങള് വളര്ത്തിയെട്ടക്കുക, വെളിച്ച 

വം ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ചു് കിടങ്ങു 

ണെ ലത്തെ ര ഒള കെണിയത പെടുത്തുക; വന്ധീ 
ച്ചയായി ഡി. ഡി. ടി. ശ്വസിക്കുന്ന ല് ടു 

മനുഷ്യന് ഓര്മ്മശക്തി നഷ്യപ്പെ കരണപ്ര ക്രിയ വഴി കിടങ്ങളുലട ഉന്മ 
ട്ടന്നു. ലനം സാധിക്കുക. 

സവരയഡൃഥം 

സൂര്യനില് നിന്നുള്ള വ്യാസം ദിവസത്തിന്െറ വഷത്തിന്െറ 
ശരാശരി ദൂരം. ദൈര്ഘ്യം. ദെൌദരഘ്യം. 

(മൈല്യകാം (മൈലകുഠം) (ടര മിയിലെ (ട, മിയിലെ 
ലക്ഷക്കണക്കിനു“) സമയം) സമയം) 

സൂര്യന് 664000 

ബൃധന് 36.2 3100 176 ദിവസം 88 ദിവസം 
ശുക്രന് 669 7500 243 ദിവസം 225 ദിവസം 

ഭൂമി 2.97 7920) 24 മണിക്കൂര് 36ാദിവസം 

ചൊവ്വ 1412, 4150 24.6 മണിക്കൂര് 1,9 വര്ഷം. 
വ്യാഴ്ചം 4930) 61000 10 മണിക്കൂര് 12 വര്ഷം. 
ശനി 82.6 71500 10 മണിക്കൂര 29 വര്ഷം. 

യയറാനസ് 1783. 7 32000 11 മണിക്കൂര് 84 ൨൪ഷ൦ം. 

നെപ് ട്യൂണ് 2787.0 31000 76 മണിക്കൂര് 165 വര്ഷം 
പ്ലംട്ടോ 3623 1 4500 ദദ്ദിവഃ9 മണിക്കൂര് 245 വറഷം 
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റാരാഷീ 

ഗൃത്തകലകള്ക്കു പൊതുവില് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണു് 
ആംഗ്യഭാഷ. ആംഗ്യങ്ങള് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആശയം അ 

നൃ നെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് ഇതിന്െറ ഉദ്ദേശം. സാധാ 

രണയായി നാം കാണിക്കാറുള്ള ആംഗ്യങ്ങളെ ധൃത്തകലകളില് 

ശാസ്ത്രം മുഖേന ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ. 

“ബാലേ' ന്ൃത്തങ്ങളിലും (യൂറോപ്പ്) “പീക്കിംഗ് ഓപ്പറ” തുട 

ങ്ങിയ കാലാരൂപങ്ങളില്ും ആംഗ്യ ഭാഷദ്തു പ്രധാനൃമുണ്ടെങ്കില്ം 

ഇതിന്െറ പൂര്ണ്ണമായ രൂപം കാണുവാന് കഴിയുന്നതു” ഭാരതീയ 

തൃകലകളിലാണു' നാട്യശാസ്ത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചഭരതമുനി 

യാണു് ആംഗ്യ ഭാഷന്ത്കു ആദ്യമായി ഒരു ശാസ്ത്ഗ്രന്ഥം നിര്മ്മി 

ച്ചത്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എന്നാല് സാരമായ മാററം 

വരുത്തി കഥകളി, ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയ ഇൃത്തകലകള്ക്കുവേ 

ണ്ടി വെവ്വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങള് രൂപം കൊണ്ടു. ഭരതനാട്യത്തിന് 

നന്ദികേശ്വരന് തയ്യാറാക്കിയ “അഭിനയദപ്പണ'വ്യരം കഥകളി 

യ്ക്ക് ഒരു കേരളീയന് നിര്മ്മിച്ച “ഹസ്പലക്ഷണദീപിക്യുമാണ്് 

അടിസ്ഥാനമായിട്ടള്ളതു്. വരമൊഴിയില് അക്ഷരമ:-ല നിര 

ത്തന്നതുപോലെ അടിസ്ഥാനമുദ്രകള് പ്രയോഗിച്ചാണു് വിവിധ 

വാക്കുകള് മാനമായിക്കാട്ടന്നതു്. വാമൊഴികൊണ്ടു' ആശയം 

അന്യനെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു് നാവം, പല്ല്, ചുണ്ട്, നാസിക 

കണ്ഠം എന്നിവ എപ്രകാരം ഉപകരിക്കുന്നവോ അതുപോലെ 

ആംഗ്യ ഭാഷയിലെ കൈമുദ്രകള്ക്ക് ചെറുവിരല്, മോതിരവി 

രത, നട്ടവിരല്, ചൂണ്ടുവിരല്, പെരുവിരല് എന്നീ അഞ്ച്യവിര 

ല്യകളും. ഉപകാരപ്പെട്ടന്നു. 

_വേണ്ടജജി 
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നാച്ല ഇതുട്ടമ്ുമപ്പോ€ം നമുക്കു” ഒരു വ 

ത ഖിോയും കാണ്ടവാന് കഴിയുകയില്ല. 

സ്പ കാ്നവാന് ഇരുട്ടിലാണ്ട വസ്ത്രക്കളെ. 

വെളിച്ചം 

അഥവാ പ്രകാശം ഏന്നതു” മഈജ്ജത്തി 

ന്െറ ഒരു ഭാഗമാണ്ട്. പ്രകാശോജ്ടും 

കാഴ മണ്ടാ 

വെളിച്ചം ആവശ്യമാണു”. 

ഏന്നു നമുക്കു പറയാം. 

ക്കുന്ന ഏന്നതാണു വെളിച്ചത്തിന്െറ പ്ര 

തേആകത. 

വെളിച്ചത്തിന്െറ സാന്നിഭ്ധൃത്തില്, 

ഇതട്ടത്തു” പദാര്ത്ഥങ്ങളെ. നീരീക്ഷി 

ച്ചറിയാം ഏന്നു വന്നതോടെ, ഫപ്പമാ 

രം പ്രകാശത്തെ കൃത്രിമമായി ഉപ്പ്യാദി 

പ്പിക്കാം ഏന്നതായിആമ്യകാല മനുഷ്യ 

ന്െറ ചിന്ത. പ്രകാശത്തെ നുമുക്കുകാ 

ണുലാന് കഴിയുകയില്പ. പ്രകാശരഗ്വി 

കഠം പദത്ഥാങ്ങളില് പതിക്കുമ്പോഴാ 

ണു അവ നമുക്കു ദുശൃമാകുന്നതു”. പ്ര 

കാശരശ്മികംം നേരവരയിൽല്ക്കൂടി 

ഞ്ചറീക്കുന്നു. ഈതത്വം ആദ്യം മുത 

ല്ലേ, മനുഷ്ൃന്നറിയാമായിതുന്നു. പൊ 

ടിപടലങ്ങളില്ലാത്ത, അന്ധകാരാവ്ൃത 

മായ ഒരു മുറിയിലേഴ്്റ് ഭിത്തിയിലെ 

ഒരു ച്ചെവദ്വാരത്തില്ക്കൂടി പ്രകാശ 

മുറീയീ 

ലേക്കു നോക്കിയാല്, രശ മികള കാ 

ണാന് കഴിയുകയില്ല. മുറിയില് അ 

ത്തെ കടക്കാനന്ുവദിക്കുമ. 

പ്പം പൊടി വിതവകയാണങ്കില് (പൊ 

ടിനി റഞ്ഞ തുണി വീശിയിട്ടോ,മറേറാ) 

പ്രകാശ രഗ്മികള് നേരരേഖയില്ക്കൂടി 

സഞ്ചരിക്കുന്നതുകാണാം. (ഇവിടെ പ്ര 

വ്ൃകാശഗാസ്സ് 

കാശത്തെയല്പ പ്രകാശത്തിന്െറ പതേ 

യിലുള്ള 

നാം കാണുന്നതു്.) 

ന്മേല് രശ്മീകരം പതിക്കുമ്പോഴാണു” 

പൊടി പടലങ്ങളെയാണ്ട് 

ആ പൊടികളര് 

നമുക്കു, കാഴ്ച യുണ്ടാവുന്നതു' ) പ്രകാശ 

രഗ്മിയുടെ പഥത്തില് ഒരു കണ്ണാടി വ്വ 

തുകയാണെടക്കി ല്, അതു” കണ്ണാടിയില് 

തട്ടി മറെറാരു ദിശയില്ലേന്ത,” പോകും. 

കണ്ണാടിയില് നിന്നാണോ രശ് മികരം 

പുറപ്പെടുന്നതു” ഏന്നു പോലും നമുക്കു 

തോന്നും. പ്രതിഫലനാ മുലമാണ്ട് തുതു 

ണ്ടാകുന്നതു. പ്രകാശരശ്മി കണ്ണാടി 

യില് തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കണ്ണാ 

കിയിഭലാ മററ് മിനുസമുഭ്ശു തലങ്ങ 

കിലോ നോക്കുയ്പോറഠം നമ്മുടെ പ്രതീ 

ബിംബം ([ന3റൃ൦) ദശ്ൃമാകുന്നതു” പ്ര 

ത്ഫലനുമെന്ന തത്വം മുലമാണ്ട്. ദേവ 

ന്മാരപോലും തങ്ങളുടെ മുഖം ആദ്യമാ 

യി ദരശിക്കുന്നതു ശാന്തമായൊരു ജലാ 

കു കക്കാന് 

കനിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്നതിന്നു പുരാണ 

ങ്ങളില് പല കഥകളുണ്ട്. 

ശയത്തില്നിന്നു വെളക്ം 

വസ്തുക്കളെ (പ്രകാശരശ്മിീകളെ സം 

ബന്ധിച്ചിടത്തോളം) മൂന്നായി വിഭ 

ജിക്കാം. പ്രകാശത്തെ തങ്ങളില്ക്കൂ 

ടി കടന്നു പോകാനനുവദിക്കു ന്ന വസ്തു 

ക്കള് സുതാര്യ ([/ഒനടാ3/൭ന) വസ്തു 
മക്കളാണു”. പ്രകാശം കടന്നുഃപാകാത്ആ 

പദാര്ത്ഥങ്ങള് അതാരൃയവസതുക്കള് 

(003൦) ആകുന്നു. 

വിഭാഗം, 

മൂന്നാമതൊരു 

അര്ദ്ധതാത്ൃയവസ്തുക്കള്, 

1൮ 



(ദ0ടിധടംഗ) വെളിച്ചത്തെ ഭാഗി 
കമായിമാത്രം കടത്തിവിടുന്നു. ഗ്രാ 

സ്റ്റ്, വെള്ളം 

സ്ലൃക്കളും, വരം, കല്ല് തുടങ്ങിയവ അ 

താരൃയവസ്തക്ക്ത മം 

മുതലായവ സുതാര്യവ 

ഓയില് പേപ്പര 

അര്ദ്ധതാര്യാസ്തുവും ആകുന്നു. ഒരു 

നിശ്ചിതമാധ്യധത്തല്ക്കൂടി സഞ്ചരി 

കംന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മിയെ സങ്കല്ലി 

5൭9൭. അതു” മറെറാരു സുതാര്ൃയമാ 

ധ്യൃമത്തിലുള്ള റ്രകാശരശ്മിയുടെ 

വഥം അതിന്നുമുമ്പള്ള മാധ്യമത്തിലേ 

തില് നിന്നു അല്പം പവൃൃതിചലിച്ചിരി 

ജാ. ഈ വ്ൃതിചലനം സംഭവികംകഒ 

ന്നതു” രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തില് ര 

ശ്മി പ്രറേശിക്കുന്ന ബിന്ദു മുതല്ല്യാ 

(6ല്ദ- 
കണ്ണിന്െറ 

ഷ് ണ്. ഇതിന് അപഭംഗം 

്ലിഠഥ) ഏന്നു പറയന്നു. 
കാഴ്ചയ്ക്കു” എന്തെങ്കില്ലം കോട്ടം തട്ട 

മ്പോള് പ്രതേക്തരം ലെൌനസൂകളള്ള 

കണ്ണുകള് 

ഈ ലെന്സുകളടെ നിമ്മാണത്തില് 

അടങ്ങിയിഠിക്കുന്ന തത്വം 

ആണു”. 

ദരശിനി, 

ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. 

അപഭംഗം 

കൂടാതെ ദൂരദരശിനി സൂക്ഷ്മ 

ഫോട്ടോഗ്രാഹഫ്മികു കാമറ 

കള് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലും 

ഇതുതന്നെയാണു” പ്രായോഗികമാക്കി 

യിരിക്കു ന്നതു്”. 

ഓപ്ടിക്സ് 
പ്രകാശത്തേയും കാഴ്ചയേയയം (/ട[ഠ0) 
കുറിച്ചു” പഠിക്കുന്ന ശാസ്തരവിഭാഗത്തെ 

ശാസ ത്ൂരകാരന്മാര പ്രകാശശാസ് ത്രം 

(0ിടേോ) എന്നു വിളിക്കുന്നും ഒപ് 

ടിക്ലിനെ പ്രധാനമായും 

രം തിരിക്കാം-ജ്യോമട്രിക്കല് 

മൂന്നായിത 

ഒപ്പ് 

ടിക്സ്” (൫6൫ദഠനടഗഠദ।! ഠ001ടേോ), ഫി 
സിക്ക ഒപ്്ടിക്സ് ( ൧൨൭181 

ഠ0101ടേ), ഫിസിയോമകുല. ക്കു ഒപ് 

ടിക്സ് (൧0൩5101093 000) എ 
ന്നിവ. പക്ഷെ ഈ ശാസ്ത്വിഭാഗം 

ക്രമാധികമായ പൃരോഗമിച്ചതോട്ട 

കൂടി വിഭജനം വിണ്ടും ആവശ്യമായി, 

(ഗ്ദാ0ഠ 
ഒപ്പ് ടി മ്മ് 

മാഗ്ന റേഠാ ഒപ്ടിക്സ് 

ഠാനിടേ ). 

(£൦ഠഗോ ഠാസിടട) കിസ്റ്റര ഒപ്ടിക്സ് 

(ന്പട് ഠാധ്ടോ., മിററിയോവേള 

ജിക്കല് ഒപ്ടിക്സ് (1൧6൭0010൮1- 
ഠേ! ലലാറി6ട) ഗോസ്റ്റിയ൯ ഒപ്ടിക്ക് 

(രദധടട[ടന 0൧05) എന്നി ശ്വഖ 
കള് ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായവയാണ്. 

ഇലക്ടോ 

പ്രകാശര്മികള് നേരവരയില്ക്കൂടി 

സഞ്ചരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും, അവയ്ക്ക് 

പ്രതപപതനം, അപഭ്രംശം മൃതലായ 

സ്വഭാവ സവിശേഷ്തകള് ഉള്ളതു 

കൊണ്ടും, വസ്തുക്കള്ക്ക് നിഴലുകളും 

പ്രതിബിംബങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ 

യെക്കുറിച്ചു ളമ പഠനമാണ് ജ്യ്യോമടി 

ക്കല് ഒപ് ടിക്സ് കൊണ്ടു” ഉദുശിക്കുന്ന 

തു്. വെളിച്ചുമാണു” നമ്മള് ഫിസി 

ക്കല് ഒപ്ടിക്ധസില് പഠിക്കുന്നത്. ഫി 

സിയോളജിക്ക ഒപ്ടക്ലസില് കണ്ണി 

നെറ പ്രവത്തനത്തേയും കാഴ്ചയേയുമ 

കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. 



വെംച്ചാട്ടത്തില് നീന്നു കീട്ടുന്ന 

ഗുരുത്വബലം കൊണ്ടു ഡദഃനാമൊവീ 

ലെ ത്ത൪മെച്ചൂര തിരിക്ഷമ്പോലം നമു 

ക്ഷ വി ദൃഭ്ധാരയുണ്ടാക്കുവാന൯ു കഴിയുന്നു. 

കല്യ,രിയൊ കത്തുമ്പോഴ 

ണ്ടാകുന്ന രാസശക്തികൊണ്ടാണു ചില 

പുസ്റ്റന്നുകളെ തള്ളി അതിടനാടനുബ് 

ന്ധിച്ച ചക്രങ്ങളെ തീരിദ്യ്യാന് ക 

ഴഇിയുന്നതു”. ഈ ശക്തികളേക്കടം 

ലഭക്ഷാപലക്ഷം പുരട്ടി വര്മ്ധനയുളക 

ശക്തിയാണ്ട് അണുകേന്ദ്രശക്തിീ അ 

ല്ലെകീല് നൃക്ശിയാ൪ ഏനയജിീ. 

ഒചെടേള്ൊ 

19 99-ലാണു ജരന്മന് ശാസ്സ്രുജ്ഞന്മാ 

രായ ഹാന്, സ് ടമാന് ഛുന്നിവരം ത്ത 

സ്റ്രിയന് വൈജ്ഞാന്ദികരായ മീററ് 

ന൪, ഫ്രിഷ”് ഏന്നീവരും യുറേനിയം 

തആആററത്തില് ഒരു ന,ടാണ് കടത്തുന്ന 

പ്രകഷം ത്ആററം പിളതുമെന്നു കത്ജപി 

ടിച്ചതു”. ഈ രാസപരിണാമത്തിന്നു 

ന്ൃ്രിയാ൪ര ഫിഷന് ഏന്നു പറയുന്നു. 

സാധാരണ മൂലകങ്ങളിലെല്പാം തന്നെ 

പ്രോട്ടോണസം ന്ൃടേണസും ലളരെ 

ദുഡ്ധമായിട്ടാണു സ്ഥിത ചെയ്യുന്നതു. ഏു 

ന്നാല് ഏററവും ഘനം ക്റഞ്ഞ ഹൈ 

ഡ്രജനിലും ഏററവും ഘനം ക്രിയ 

സ്ക3റനിയത്തിലും പ്പോട്ടോണ്സും ന, 

ട്രോണ്സും അത്രദൃഡ്ധതരമായീട്ടപ്പാ ബ 

ന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു”. പ്രതോേയകിച്ചം 

യൂറേനിയം 235 മുന്നറിയപ്പെടുന്ന 

ഛ്ൌൌസോടോപ്പപില്. അതുകൊണ്ടു ത്ത 

ററം ഏന൪ജജി ഉല്ലാഭീപ്പിക്കുന്നതിന്നു 

അണ്ണ 

കേന്ദ്ര 
ശക്തി 

യുറേനിയം റാഠന്ന പ്രാധാന്യം കീട്ടി. 

ഈ മുലകത്തീന്െറ ഫ'ഷന് (വിഘട 

നാം) മുപ്പം കുറെ ഏനര്ജജിയം കുരറ 

ന്ൃടോണുടകടള്ും ത്ആററം ഭാരം കുറഞ്ഞു 

രണ്ടു വൃതിയ മൂലകങ്ങളും ബേരിയവ്വം 

ശ്രിപ”ടോണാം--തുണ്ടടവുന്നു. അണ്ജവി 

ഘടനത്തിനുമമ്പ ഏട്ടത്ത യുടറനിയം 

295 ന്െറ ഭരം, പരിണാമടനന്തര 

മുണ്ടാജ ബേരിയത്തിന്െറയും ക്രിപ് 

ടേണിടന്െറയും പിണ്ഡരത്തേക്കാഠം വ 

കരെ അധികമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ 

പിണ്ഡവൃത്യാസത്തിന്നു കാരണം ക്ക 

റെ പിണ്ഡം (മാസ്സ്) മുഠരജജമായി 

പരിണമിച്ചുതണേ”. 

ദമായി കണ്ടുപിടിച്ചതു തആരുബര്ട്ട്* 

ഛഐെന്സ്റ്റി്ന് തണു”. അദ്ദേഹം പദാർ 

ത്ഥിനെറ പിണ്ഡത്തേയും (മാസ്സ്) ശ 

കതിയയും ബന്ധിച്പിക്കുന്ന ഒരു സമു 

വാകൃം ആയിഷ്കുരിച്ചു. ശക്തി ഏലീ 

മും, പിണ്ഡം ഗ്രാമിലും, ലേഗത സെ 

ക്കണ്ടിലും പരിഹണിക്കുമ്പോം 

ശക്തി-പിണ്ഡം ൭. പ്രകാശലേഗതയു 

ഈ ലസ്ത്ൂത ആ 

ടെ വഗ്ഗം. ഒരു സെക്കന്ഡില് ദരുസെ. 

മീ.” വേഗതയുണ്ടാകത്തക്കുവിധം ഒരു 

സെക്കന്ഡില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ദരുഡ 

യിന് ശക്തി ച്െചെയ്യന്ന പ്രവൃത്തിക്കടം 

ണു മ൪ജ്ജതന്ത്രത്തില് ഏരഗഥ് ഏന്നു 

പറയുന്നതു”. ഈ തത്വമനുസരിച്ചൂു 

ഒരു ടണയൂറേനിയത്തിന്നു ഫിഷന് സം 

ഭവാക്കുമ്പോഛം ഒരു ടന് ക്ല്ലൃരീ കത്തീ 

ച്ചുണ്ടാകുന്ന ഏനജ്ജിയുടെ മുപ്പതുലക്ഷം 
ഇരട്ടി നയ്യാർ ഏനജ്ജിയുണ്ടാക്ക 
മെന്നു കണക്കുക്കെപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 



ഫിഷന്െറ ഫലമായുണ്ടകോേന്ന ന്ൃടോ 
ണകള്ടപയോഗിച്ചു ക്രടുതല് ഫിഷന് 

ഉണ്ടാക്കുവംനനുവദിച്ചാല് ഒരു ശൃംഖ 

ലാ പ്രവത്തനം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോ 

ഴാണു തആആററത്തിലുള്ളള ഏനജ്ജിയും 

ചുറത്തുവരുന്നതു. 

ഒന്നിലധികം ത്തററങ്ങം സംയോജി 

ചൂ ഒരു പുതിയ ആററം തുണ്ടാകുയ്പബോ 

ഴും ഒട്ടധികം ഏനുയജി ല്ലാ ഭിക്കാവുന്ന 

താണു. 

ള്രിയാര പറയുന്നു. 

ഡൈ ഡ്ഡയജനന്െറ ഛഐെസേ:ടോപ്പുകളായ 

ഈ പരിണാമത്തിന്നു ന്യം 

ഫൃഷന് എന്നു 

ഡയ ട്ടെരിയം, ടൈററിയം ഏന്നീ ലഹൈ 

ഡ്രജ൯ തആററങ്ങളെ. സംയോജിപ്പികക 

സ്വോഠം ഇങ്ങനെ ഫൃഷന് (സംയേജേ 

നാം) മുലം വദ്ധിച്ചു മ൪ജ്ജമുണ്ടാകു 

ന്നു. ഈ പരിണാമത്തില് ഭാരം കുറ 

ഞ്ഞു രണ്ടു മുലകങ്ങളുടെ നം ഷ്ിയസ്സ്ി 

നെ സംയോജിപ്പിച്ചു പൂതിയ ഭാരം 

ക്രമിയ ഒരു മൂലകമാണുണ്ടാവുന്നതു”. 

-ഡ്യടെരിയവൃയം ടൈററിയവം ഹെവി 

ഗൈ ഡ്രുജന്നേക്കാഠം ഭാരം ക റഞ്ഞവയ 

ത്രെ. സൂയ്യനില് ഹൈഡ്രജന് തററ 

ങ്ങം സംയോജിച്ചു ഹാിലിയം ത്ആററ 

ങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്വേേം _ 

ഫൃഷ൯ സംഭവിക്കുന്വോം- നിരന്തരം 

എന൪ ജിയുല്പാദിപ്പിക്കന്നു. നിരന്തരമാമ 

യ ശൃംഖലാ പ്രവത്തനം മൂലമായി സുൂയ്യ 

ന്െറ പിന്ധെം എനര്ജിയായി നുഷ്കപ്പെ 

ടന്നതുകൊണ്ടു് കാലാന്തരത്തില് സ്പൂ 
ന്ന ചുടു” വളരെ കുറയുമെന്നാണ്ടലൈ 

ഓജഞാനീകരുപട അഭിപ്പായം. 

ന൮ കാവ്ൃനത്തകി 

അണുവൈദ്യനാഭ പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞും 

ആകാശവിീഥി കവിഞ്ഞു വഴിഞ്ഞും 

ഇരുള് മാററി വെട്ടത്തിന് മിഴി തൃറന്നണയ്യം 

പരമോജ്ജ്വല കാന്തിതന് പുതുകാവ്യനടനം. 

അലിയുന്നതിയ്യന്നില് മായിക ധുമം 

വിടരുന്നു ജീവിത സത്യസ്വരൂപം. 

ആയിരം മുല്ലകൾ പവ ചൊരിഞ്ഞ, 

ആതിര ത്താരമ കമ്പടി നിന്തൂ. 

മരവിച്ച കാലത്തില് ശുന്ൃനഭസ്റ്റില് 

മാനവമാഡ്യൃത്തിദ്മ ന്ധകാരത്തിത്, 

കതിര് ശുവിക്കതിര്തുവിയനുപദം നിങ്ങും 

നവകാവ്യ നത്തകിതന്നറിവിന് പ്രപഞ്ചം! 

ക 

പി. എന്. 



പ്ല 

കാ റെ 

സ് പേസുയാത്ര 

157 ഒക്ടോബര് നാലാം തീയതി മന൯ഷ്യയ 

രാശിയുടെ ചരിത്രത്തില് അതി പ്രധാനമായ 

ഒരു ദിവസം . ആയിരുന്നു. അന്നു് കേവലം 

83 കി. ഗ്രാം തൂക്കമുള്ളതും ഭൂമിയെ ഭ്ൂമണംചെ 

യ്മുന്നതും ആയ സ്പപുട് നിക ഒന്നു എന്ന പേ 

രില് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൃത്രിമോപഥ്രഹ 

ത്തെ വിക്ഷേപിച്ചു” സോവിയററ് യൂണിയന് 

ശുന്യാകാശ യുഗത്തിന്റെ ഉല്ഘാടന കര്മ്മം 

നിര്വഹിച്ചു. തുടര്ന്നു്” സോവിയററ് യൂണി 

യനും അമേരിക്കയം തമ്മില് മത്ധരബോധ 

ത്തോടെ എന്നു” തോന്നത്തക്കവണ്ണും കൂടുതല് 

ഭാരമേറിയതും വലിപ്പം കൂടിയതും ആയ പുതി 

യ' ഉപഗ്രഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു” പരീക്ഷണങ്ങം 

നടത്തുവാന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ 

ശൃ ന്യാകാശ യത്രയെ പ്രയോഗികമാക്കുവാനു 

ള്ള പരിദശ്രമങ്ങഠം പടിപടിയായി വികസി 

ചു. 1961 ഏപ്രില് 12-ാം തീയതി യുറിഗ 

ഗാറിനെ കേററിയ സ്പപുട്നിക് ഭൂമിയുടെ 

ഭൂമണ പഥത്തില് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതോട 

കൂടി ശൃ ന്യാകാശയുഗത്തിന്െറ രണ്ടാം ഘട്ട 

ത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശി നീങ്ങി. തുടര്ന്നു 

ണ്ടായ നിരന്തര പരിമദ്രമങ്ങളടെ അന്ത്യ ഫല 

മായി 1969 ജൂലൈ 21൦ തീയതി അമേരി 

ക്കയിലെ ആംസ്ട്രോങ്ങും ആത്ഡ്രിനും ചന്ദ്ര 

നില് ചെന്നിറങ്ങിയതോടുകൂടി ചന്ദ്രയൃഗപ്പിറ 

വിയുടെ ആരംഭമായി എന്നു” പറയാം. അവര് 

ചന്ദ്രനില് നിന്നും പാറകളും ധുളികളം എടുത്ത് 

അപ്പോോളോ-__1 എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന 

മാതൃവാഹനത്തില് ചന്ദ്രനു ചുററും കറങ്ങി 

കൊണ്ടിരുന്ന കോളിന്സിനോട് യോജിച്ചു” 

ജൂലൈ 24ഠാം തീയതി ഭൂമിയില് തിരിച്ചെ 

ത്തി. 

ന്യ്ടനെറ തത്വം 
ആഡ്ല്ിടം വൃക്ഷത്തില് നിന്നു? ആപ്പ്രിരം താഴോ 
ട്ട്വിീഴുന്നതു് കണ്ടപ്പ്യോഠം നൃട്ടന് ഭൂഗുരുത്വാകര് 

ഷണ ബലത്തെക്കുറിച്ചു”” ചിന്തിച്ചു എന്ന ഐ 
തിഹ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും . ഭൂമി 

ഒഴ” മാത്രമല്പ എല്ലാ വസ്തക്കഠംക്കും ആകര്ഷ 

ണബലം ഉണ്ടെന്നു” ന്യൂട്ടന് കണ്ടെത്തി .* രണ്ടു 

വസ്ത്ൃക്കഠം തമ്മിലുള്ള ആകര്ഷണബലം അവ 

യുടെ പിണ്ഡങ്ങളടെ ഗുണന ഫലത്തിനു” സ. 

മാനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തി 

ന്െറ വഗ്ലത്തിനു് വിപരീതാനുപാതത്തിലും 

ആണെനണആള്ള നിഗമനത്തില് ന്യൂട്ടന് എത്തി. 
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതത്തില് ന" പിണ്ഡമുള്ള ഒരു 

ചാവി 



വസ്പു വച്ചാല് അതിനെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തി 

ലേക്കു” ഭൂമി ആകര്ഷിക്കും. ആകര്ഷണബലം 

ഡൈന്സ് ആകുന്നു. 
[റീന 

ഷദ്ദ ലം 

[ദ -- ഗുരുത്വസ്ഥിര സംഖ്യ (൦ഠ൩ട/9൩1 ൨ 

ഗ്) [ഗീ - ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡം; ലു 
ഭൂമിയുടെ വ്യാസാര്ദ്ധം ] 

ഈ ആകര്ഷണ ബലം ഹേതുവായി വസ്തുവിനു 

ണ്ടാകുന്ന പ്രവേഗ (001൦300൩) ത്തെയാണ് 

ല് ദി 
“ടു എന്നതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു”. റൂ ലും 

മട ഭൂഗരുത്വാകര്ഷണ ബലം മൂലം ഉണ്ടാകു 

ഭാരമില്ലായ്മ 

രെ വസ്ധവിനെറ പിണ്ഡം "ന ആണെങ്കില് 

അതിന്െറ ഭാരം പൃഥ അകുന്നു. റ്റ് കൂടിയ പ്ര 

ദേശങ്ങളില് വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം കൂടുകയും കുറ 

ഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളില് ഭാരംകുറയുകയും ചെയ്യന്നു. 

ഭൂഗുരുത്വാകരഷണ ബലം പ്രതിലോമ വശഗ്ഗ 

നിയമത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 

ഭൂമിയില് നിന്നു” അകന്നു പോകുന്മോറും വസ്ധൂ 

വിതെറ ഭാരം കുറഞ്ഞു” കുറഞ്ഞവരും. വേറൊ 

അ പിണ്ഡമേഖലയയം അടുത്തില്ലെങ്കില് ഒരു 

പരിധികഴിഞ്ഞില് 'ഭാരമില്പായ്മ' എന്ന അ 

വസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. ഉദാഹരണമായി ഒരു 

വസ്പവിന്റെറ ഭാരം ഭൂതലത്തിന്റെ 4000 

മൈല് മുകളില് ഭൂതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാഠം 

൭5 ശതമാനമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ള. 96,000 മൈല് 

ഉയരത്തിലാണെങ്കില് ഭാരം ഭൂമിയിലുള്ളതി 

ന്െറ ഒരു ശതമാനമായി കുറയ്യം അതുകൊണ്ടു് 

വളരെ ഉയരത്തില് നിന്നു് ഒരു റോക്കററിനെ 

വിക്ഷേപിക്കുവാന് വേണ്ട ശക്തി ഭൂതലത്തില് 

നിന്നും അതിനെ വിക്ഷേപിക്കുവാന് വേണ്ട 

ശക്തിയുടെ വളരെ കുറച്ചുഭാഗം മാത്രമേ വേ 

ണ്ടിവരുകയുള്ള. അതായത് ഒരു റോക്കററ് 

ഉയരുംതോറും അതിനെ വീണ്ടം ഉയര്ത്തുവാന് 

ഉര്ജം കുറച്ചുമതി എന്നര്ത്ഥം. 

എസ്കേപ് വേഗത 

ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണ മേഖലയെ ഭേദിച്ചു അ 

തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു റോക്കററിനെ എത്തിക്കു 

വാന് വേണ്ടത്ര ഈര്ജത്തോടുകൂടി ഭൂതലത്തില് 

നിന്നു” തന്നെ റോക്കററിനെ വിക്ഷേപിക്കാമെ 

ചിലും സാധാരണയായി വിവിധഘട്ടങ്ങളി 

ടം 

ലായിട്ടാണു് ഈ ഈര്ജത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുക. 

പതിവു”. ഭൂതലത്തില് നിന്നു” വിക്ഷേപിക്കു. 

പ്പെടന്ന റോക്കററി ന്റെ ഏററവും കുറഞ്ഞ വേ 

ഗത റ നം ന ആണെങ്കില് ആ റോ. 

ക്റെറിനു” ഭൂമിയടെ ആകര്ഷണമണ്ഡലെത്തെ. 

ഭേദിച്ചപ്പുറത്തേക്ക് പോകുവാന് സാധിക്കും. 

ഏററവും കുറഞ്ഞവേഗതയെ എസ്കേപ്പ് വേ. 

ഗത (ഭടദ്വോ 50൭൦0) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഭൂത. 
ലത്തില് നിന്ന് റേഡിയൽ ദിശയില് ഒരു 

റോക്കററിനെ ൦ സ്പീഡോടുകൂടി വിക്ഷേപി 

ക്ടകയാണെങ്കില് അതു” അനന്തതയിലേക്കു 

പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൂമിയിലേക്കു” തി 

രിച്ചുവരുകയില്പ. എന്നാല് വിക്ഷേപണ വേ 

ഗ ഡറ-ല് കുറവാണെങ്കില് അതു” കുറെ ഉയരം 

പോയി ഭൂമിയിലേക്കു” തിരിച്ചു വരും.[ 

ഏകദേശം 7.0 മൈല് സെക്കന്റ് അഥവാ. 

കാ, 000 മൈല്്യമണിക്കൂരആകുന്ന. ] 

ഭൂമിയുടെ ആകരഷണബലം ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്കു 

ള്ള ദിശയിലാണ്” പ്രവത്തിക്കുന്നതു”. അതു. 

കൊണ്ട്” എസ്കേപ് വേഗതയുടെ മൂല്യം ഭൂ 

കേന്ദ്രത്തെ അപേക്ഷിച്ചാണു” ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതു”. 

ഭൂമി അതിന്റെറ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിന്മേല് കുറ. 

ങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഭൃ തലത്തില് അനങ്ങാതെ. 

നില്ക്കുകയാണെന്ന്” നാം കരുതുന്ന റോക്കററി 

നു" ഭൃ കേന്ദ്രത്തെ അപേക്ഷിച്ചു” വേഗതയണ്ട് . 

ഈ വേഗത റേഡിയല് ദിശക്ക് ലംബമായ 

ദിശയിലാണു” പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു” . ഭ, മദ്ധ്യരേ 

ഖയില് ഇതിന്െറ മൂല്യം ഏകദേശം മണിക്കൂ 

റില് 1000 മൈല് ആകുന്നു. 

ഭൃ മദ്ധരേഖയില് തിരശ്ചീനമായി നേരെ കി 

അതുകൊണ്ടു് 

ഴക്കോട്ട് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടന്ന ഒരു റോക്ക 

ററിന്്െ എസ്കേപ് വേഗത 23,000 ൬.൧.൨. 

ആകുന്നു. നേരെ പടിഞ്ഞാറഠോട്ടാണെങ്കില്. 

അത് 26,000 ൩. ൧. ൨. ആകും. (൩. ൧. 1൨.-- 

മൈല്.പ്രതി മണിക്കൂര്] 

ഉപധഗ്രഹത്തിന്െറ വേശത 

ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ ഭൂമണ പഥത്തിലാ 

ക്കുവാന് നിശ്ചിത ഉയരത്തില് അതു” എത്തു. 

മ്പോഠം അതിനു” തിരശ്ചീന ദിശയില് ഒരു 

വേഗത കൊടുക്കുന്നു. ഈ വേഗതയയടെ മൂല്യം 

അധികം ആയാല് അതു” വലിയ ഭ്രമണപഥ 

ത്തില് കറങ്ങും. വളരെ കൂടിപ്പോയാല് അതു് 

ഭൂമണപഥം വിട്ട" അനന്തതയിലേക്ക് പോ 

ത്ത, 



കം. വേഗതകുറഞ്ഞപോയല് അത് തിരിച്ചു് 

ഭു മിയില്തന്നെ വന്നു വീഴും. ഉയരത്തില് 

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തില് കറങ്ങു 

വാന് ഒരു റോക്കററിനെ തിരശ്ചിന ദിശയില് 

വിക്ഷേപിക്കേണ്ട വേഗത പ ആണെങ്കില് 

(2 9൫2 ആകുന്നു പ & 

ഹ യയടെ വേഗതയെ വ്യാസപ്പെടത്തി ഭ്രമണ 

പഥത്തെ ദീര്ഘവ്ൃവത്താകൃതിയിലോ പരവല 

യാകൃതിയിലോരആക്കാം . 

ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങഠം ചില അ 

കരിസ്ഥാന സാങ്കേതിക തത്വങ്ങഠം മാത്രമാണു. 

ഇവയെ പ്രായോഗികമാക്കുവാന് ഇവക്കുള്ള 

പല ന്യൂനതകളും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ചന്ദ്രനില് 
ചന്ദ്രനില് എന്തുകൊണ്ട് വായയ ഇല്ല? ചന്ദ്രന്െറ 

പിണ്ഡം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ 

ആകര്ഷണ മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ചു അതില് നി 

ന്നു പുറത്തു” പോകുവാന് വേണ്ട എസ്കേപ്പ് 

വേഗത വളരെ കുറവാണു”. വായുവിലുള്ള 

വിവിധ വാതകങ്ങളുടെ മോളികൃയൂളുകമക്കു' 

താപം കൂടുംതോറും ചാലിക ഈര്ജം (കൈനെ 

ററിക് -എനര്ജി)) കൂടം. ചാലിക ഈര്ജം കൂട 

മ്പോഠം അവയുടെ വേഗത കൂടും. മോളിക്യൂ 

ഉകളടെ വേഗത ചന്ദ്രനില് നിന്നുമുള്ള എസ് 

കൌടല്യനെറ 

കേപ് വേഗതയോട് തുല്യമാവുകയയം അവച്ച 

നരനെ ആകര്ഷണ മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ചു പുറ 

ത്തു'പോവുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവി 

ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു” ചന്ദ്രനില് ഭൃ മിയിലുള്ളതു 

പോലെ വായ്യ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു”. 

ഭമിയിലെ ഹൈഡ്രജന൯ 

ഒരു കാലത്തു” ഹൈഡ്രജന് ഭൃ മിയയുടെ അന്തരീ 

കക്ഷത്തില് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇ 

പ്പ്യോടം ഇല്പാതിരിക്കവാനുള്ള കാരണം അവയ 

ടെ ചലനം മൂലം അവക്ക് എസ്കോപ് വേ 

ഗതയെക്കാഠം കൂടുതല് വേഗത ലഭിച്ച് അവ 

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്നും പോയതാ 

അന്തരിക്ഷത്തില് ണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. 

ഹീലിയത്തിനും ഇപ്രകാരം കുറവ് വരുന്നു 

ണ്ടെങ്കിലും ആ കുറവ് കുറെയൊക്കെ നികത്തു 

വാന് പ്രകത്യധിഷ്ടിതമായ റേഡിയോ ശക്തി 

സൂര്യ 
വളരെയധികമായതു കൊണ്ട് 

യൃള്ള പദാര്ത്ഥങ്ങാംക്കു” കഴിയയന്നുണ്ട്. 

ന്െറ പിണ്ഡം 

സുര്യനെ ആകര്ഷണ മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ചു 

സൂര്യനില് നിന്നും പോക്വാനുള്ള എസ്കേ 

പ് വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊ 

ണ്ട് ഹ്വൈഡ്രജനം ഹീലിയവും സുര്യനിലു 

ണ്ട്. 

[കേരള ശാസ്സ്റസാഹിത്യപരിഷത്തിന്്റെ സെ 

മിനാറില് അവതരിപ്പിച്ചതു”. ] 

അര്ഥശാസ്ത്ൂരത്തില്നിന്നു ചില പദങ്ങള് 

അണ്ടദര്ശി സ്പഠഠാടഠോ൦ 
അധീഭാരം ധേന 
അനുപൂരകം ധ്യാന 

അനൂപം ി/ദലഠറുഠേടഠ 
അഭിന്യാസം 8-ഠധ1 
അഭ്യംശം റ്വോ 

അവമൂല (നം ഠദഡദ്ധദ്ധ്ഠറ 
അപഹാരം ലാദ് 
ആയക:ര' ാഡ്ടല 

കര്മശാല 1/0 
ധനാദേശം റേറ്ധം 
വപുനരലാസം ൫൨3൧॥- 

119110 
പ്രതൃയം ൦6011 
പ്രാക്കലനം ടിന 
ലാഭാംശം ഠറ്ധട 

സംമ്രമണം ്ല01ഠ0 
സര്വേക്ഷണം ടധഡല/ 

സീ്മഗുൂല്കം ധേടഠന 
-മൃഷിശബ്ദാവലി'യില് നിന്ന 

ച 



'സ്പേസ് മെഡിസിന്” 

സ്റേസ് മെഡിസിന് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ 

ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഇതിനെറ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ൭ 
സാങ്കേതിക വിദ്ൃയയാണു “മെഡിക്കല് കമ്മ്ൃണിക്കേഷന്൯ 

1] പഴി ?? ത യ റു സയ൯സ്പ് '. ഇതിനെറ പ്രായോഗിക മാഗ്ലങ്ങളായി നടപ്പിലാ 

ക്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള “ടെലിമെഡിസിന്', “ടെലിഡയഗ് ണോ 

സിസ് ', എന്നിവ എത്രയോ വിലയുററ മനുഷൃജീവിതങ്ങളെ 

രോഗങ്ങളില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ബാഫഹ്യാകാശത്തു് ജീവനുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണങ്ങള് ദുരവ്യാ 

പകങ്ങളായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സ്ൃഷ്ടിക്കുമെന്നതു” തീര്ച്ചയാണ്ഞ്. 

ബാഹ്യാകാശ വാഫനങ്ങള്സ്ററെരിലൈസ് ചെയ്യാനുപയോഗി 

ക്കുന്ന എതിലിന് ഓകമ്ലൈഡ്്” ഭീമാകാരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങള് 

സ്റെരിലൈസ് ചെയ്യുവാ൯ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്ട്. സ്വയം 

സ്റ്റെരിലൈസ്് ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങളും “പുച്ചുകളും” കണ്ടെത്തി 

കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗസ്തക്രിയോപകരണങ്ങള് ശുദ്ധിയായി 

സൃക്ഷിക്കുന്നതിനു സ്വയം സ്ററെരിലൈസ് ചെയ്യന്ന ദ്രവരൂപത്തി 

ലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടണ്ടു . ം 

വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതുവരെ അതിന്െറ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിച്ചിരു 

ന്നതു് രോഗികളടെ പ്രശ്ശങ്ങളിലായിരുന്നു. ബാഹ്യാകാശ 

സഞ്ചാരികളെ തിരഞ്ഞെട്ടക്കേണ്ട ഘട്ടമായപ്പ്പോഴാണു”, അരോ 

ഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചള്ള നമ്മുടെ അറിവു” വാസ്പവ 

ത്തില് എത്രയോ പരിമിതമാണെന്നു് മനസ്സിലായതു. 

സ്റ്റേസ്സ് കാപ് സൃളിനുള്ളില് കഴിയേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ജിവി 

യുടെ ജിവന് നിലനിര്ത്തുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

തിനാവശ്യമായ പോഷകവസ്തൂക്കള്ളെക്കുറിച്ചു ഗണ്യമായ പരീ 

ക്ഷണങ്ങള് നടന്നിട്ടുണ്ട് . ബാഹ്യാകാശ സഞ്ചാരികള്ക്കായി 

കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആഹാരം ദീര്ഘകാലം ശയ്യാവലംബരായി 

കഴിയേണ്ടിവരുന്ന രോഗികള്ക്കും യോജിച്ചതായിരിക്കും. 

ബാഫ്യാകാശ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി വൈദ്യശാസ്തരംഗ 

ത്തു” കാപ്ൃൃട്ടവുകളുടെ ഉപയോഗവ്യംം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എക്സ് റേ ചിത്രങ്ങള് കൂട്ടതല് വ്ൃക്തമാക്കുവാനും, രോഗിയുടെ 

ശരിരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചു് നിഷ് കൃഷ്ടമായ വിവരങ്ങള് ശേഖരി 

ക്കുവാനും ഈ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് സഹായകമായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. 



മാററാരു സാഘഠന 

വ൨ിത്തയ ഒരു കലാസംഘടന തൃടങ്ങു 

ന്നതിനെക്കുറിച്ചു് ഞങ്ങം ചരച്ചചെ 

യ്യകയായിരുന്നു. അപ്പോം ഒരു സുഹൃ 

ത്ത്” അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: 

“നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പപോഴം തന്നെ 

ഒന്നിലധികം 

ഇനിയുമെന്തിനാണു” ഒന്നുക്രടി? "” 

രലാസമിതികളുണ്ട്, 

ആ സുപൃത്തു പറഞ്ഞത്തു് ലാസ്തവമട 

യിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാടില് മുന്നു ക 

ലാസംഘട്നക്ളാണു” ഇന്നുള്ളത്. 

ഇതിന്െറ ക്രട്ടത്തില് ഒന്നുഷശ്രടി വേ 

ണോ? ഞങ്ങം കാര്യമായി ആലോ 

ചിച്ചു. അചസാനം, തആആ സുഹൃത്തു 

പറഞ്ഞുതീണ്ട ശരിയെന്ന് ഞങ്ങം 

കമ സമ്മതിച്ചുകൊട്ടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇ 

നീ കലാസമിതികം ആവശ്യമില്പ! 

പക്കൊ ഞങ്ങറാക്കു്' ഏന്തെങ്കിപും പ്ര 

വത്തിക്കണമെന്നുണ്ടു”. കോളേജിലും 

സ്ത്ങക്ക്ലും പോയിട്ടു വന്നാല് ബാക്കിയു 

ളള സമയം അനാവശ്യമായി ചിലവ 

ഴിക്കുന്നവരാണ്ട പലരും. ഇതിനെന്താ 

ണെരു പരിഹാരമാ൪ഗ്ഗും $ 

ഞങ്ങറം വണ്ടും ആലോചിച്ചു. അ 

ങ്ങിനെയാണു ഒരു ശാസ്തറസംഘടന 

തുടങ്ങാന് ഞങ്ങം നിശ്ചിയിച്ചുത്. 

എന്തിനു് ? 

ശാസ്പ്രസംഘടനയോ? അതിന്െറത്തു 

വശ്യമെന്താണു'?__ പലരും സംശയം 

പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കം. 

ങ്ങറാക്കും ഇത്തരത്തില് സംശയമങ്ങളു 

ആദ്യമൊക്കെ ഞ 

ണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എപ്പാം പരിഹ 

രിക്ഷപ്പെട്ടു. 

ഏപ്പോടും വപറഞ്ഞുകേഠംക്കാ൨ള്ളതാണ 

ല്ലോ, ഇതു ശാസ്രൂത്തിന്െറ യൂഗഥമണു 

സാഭേംതികധഖിദ്യയുടെ യുഗമാണു എ 

ന്നും റവം. മനുഷന് ചന്ദ്രരനൌവരെ 
ക ി യ്ര ഴു 

രണ പ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു. ശാസ്രത്തിനു 

ഇന്നുമ്മ പ്രാധാന്യത്തെ ചോദ്യം 

യ്യാന് ത്ത്രെൌെങ്കിലും 

ച്ചെ 

തയ്യാറാകുമെന്നു 

തേന്നന്നില്പ. അതോടുക്രൂടി, ശാസ്ത്ര 

സംഘടന എന്തിനാണു ഏന്നു ചോദ്യ 

ത്തിനും അത്ഥമില്പാതാവുന്നു. 

എന്തിനാണു ശാസ്രസംഘടന? നമു 

കക്കാന്നു ഏഴ്്്ിപ്പറയാം. 

ഒന്നാമതായി, നമുക്കു് അറീവു വദ്ധീ 

പ്പിക്കാന് സൌകര്യം ലഭിക്കുന്നു. പല 

കാര്യങ്ങളെ.ക്കുറിച്ചും സംഘടനയിലയ 

ടെ ചര്ച്ചചെയ്യാന് കഴിയും. ത്ത 

ചര്ച്ചയിലൃടേയും പുതുതായി 

വളരെകാരൃയങ്ങഴം പുറത്തുവരും. വില്യാ 

പുസ്തകങ്ങളില് 

നിന്നോ മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയാത്ത 

മറവടം 

ലയത്തില് നിന്നോ 

പലതും ചരച്ചയൂടെ ഫലമായി നമുക്കു 

ലഭിക്കും. 

പിന്നെ വിഭ്യാര്ത്ഥികരം മുഠംപ്പെടെ 
യുതുളു സാധാരണ ജനങ്ങളില് ശാസ്്രര 

ബോധംവളത്തുവാനും ഇതുകെരണ്ടു കഴി 
യും. സംഘടന ആരംഭിച്ചപ്പോ€ം വള 

ഥ് 



രെഗദഒറച്ചു പേരേ അംഗങ്ങളായി ച്ചേ 

രാൻ മുന്നേട്ടേ വന്നുളമു..-വെവം പന്ത്രണ്ടു 

പേ൪. പക്ഷെ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി 

കളില് കാഠുക്കാരായി പങ്കെടുത്ത പല 

രം പിന്നീട്ട് 

ഒരുക്കമായി. 

യില് നാല്പത്ത :വ്വളേം അംഗങ്ങളുണേ 

കത”. ഇത്രയും പേരെ ശാസ്രൂപാനു 

ത്തില് തല്പരരാക്കാന് കഴിഞ്ഞാലതു 

അംഗങ്ങളായിച്ചോരാന് 

ഇപ്പ്യോഴം ഈ സമിതി 

തന്നെ വലീയ ഒരു നേട്ടമല്ല ] 

എങ്ങനെ ? 

പ്രവത്തനം ഏങ്ങനെ നടത്തണമെ 

ന്നതിനെക്കുറിച്ച” പലക്കും സംശയ 

ങ്ങളുണ്ടാവം. ഒരു ശാസ്്രസംഘടനു 

തുണ്ടാക്കാന് തരുമാനിച്ചപ്പോം ഞ 

ഇതു 

തന്നെയാവില്പ, മറെറരരിടത്തു ചെയ്യാ 

വുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും. 

ങ്ങറം ചെയ്തുതെന്തെന്നു പറയാം. 

തുടക്കത്തില് വരിസംഖൃയയൊന്നും പീ 

രിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ഞങ്ങറം തീരുമാനീ 

ച്ചു. &ല് സുഹ്റൃത്തിന്െറ വീട്ടില്വെ 

ച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ചീല ചര്ച്ചായോഥ 

ങ്ങറം ആഴ്ചയില് 

ഒന്നു വിതം, ഇതിത്,, ഞങ്ങളുടെ ക്രട്ട 

ത്തില് നിന്നുതന്നെ ഓരോരുത്തര് പ്ര 

തോൃക വിഷയങ്ങളെ.ക്കുറിച്ചു പ്രബന്ധ 

ങ്ങം അവതരിപ്പിച്ചും മറവള്ളവര് 

ചര്ച്ചുയില് പടൊടുക്കുകയും, ആ പ്ര 

തെറവകം ലുണ്ടിക്കാ 

നടത്തിയതു”. 

ബന്ധത്തിലെ 

ണീച്ചു, പ്രസ്തരത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു” 

തങ്ങറംക്കറിവു കൂകൂ സംഗതികം പറയു 

കയും ചെയ്തും മറ൨ ചില അവസര 

ങ്ങളില് ഞങ്ങം പ്രബന്ധാവതരണ 

മൊന്നുമിപ്പതെ ഏതെങ്കിലും വിഷയ 

കട 

ത്തിനെക്കുറിച്ച ” ഏല്പവേരും പങ്മൊടുട 

ചില 

പ്പ്യരോഴം പ്രശ്നോത്തര (ക്വിസ്) പരി 

പാടികളും അപുര്വ്വം സന്ദര്ഭങ്ങ 

കില് വുറമെയുളമുവരെ പ്രസംഗിക്കാന്. 

കാണിക്കുകയും ചെയ്തതി രുന്നു. 

ത്ത സ്വംവാദ്നറം നാത്തി. 

വായനശാലയില് 

പിന്നീട്, അംഗസംഖ്യ വര്ദ്ധീച്ച 

പ്പ്യോം ഞങ്ങറം യ്യോഗം വായനശാല 

യിലേക്കു മാററി. ഈ നല്പകാരൃത്തി 

നുവേണ്ടി സ്ഥലം പലിട്ടുതരുന്നതില് വാ 

യനശാലക്കാക്കു സന്തോഷമേ ഉണ്ടായി 

ന്നുമമ്. അംഗങ്ങറം ശ്രൂടി വനപ്പ്ോം 

ഞങ്ങഠം വളരെ ചെറിയൊതല് തുക വ 

രിസംഖ്ൃയ നിശ്ചയിച്ചു. ത്ത പണം 

കൊണ്ടു ശാസ്ത്രുപ്രസിഭ്ധാകരണങ്ങറം 

വരുത്തുകയും, ചില ശാസ്ൂഗ്രസ്ഥങ്ങം 

വാങ്ങി സ്വന്തമയേ ചെറിയ ദഒല്ു ലൈ 

ബ്രറിക്കു രൂപം കൊടുക്കുകയും ത്ത 

ഇപ്പ്ോോഠം ഞങ്ങഴം ആറശസ്്രേമാസിക 

കം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ലൈ 

ബ്രറിയില് ഏണണ്്പതോള.ം ശാസ്രൂപുസ്ത 

കങ്ങളു മുണ്ടു. 

ഈ പ്രവത്തനങ്ങളെല്പാം കൈകാരൃം 

ചെയ്യുവം൯ ഞങ്ങംക്കു ഒരു കാരൃദ൪ 

ശി മാത്രമേ ഉലമ അയാളെ ഞങ്ങറം. 

തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

ഈ പരിപാടി നീങ്ങംക്കും നടപ്പിലാ 

ക്കാന് പറവമോ ഏന്നെന്നേ ശ്രമിച്ചു 

നോക്കു. നാട്ടിലും സ്ത്ൂക്രിലഃ ്ാസ്സ്റീ 

ലും ഏപ്പാം ഇത്തരം ശാസ്ത്രസംഘടന൯ 

കളു ണ്ടാക്കാം, 



വിററ൨അമിനുകള് 

മുന്നലെ പട്ടിണിയായിരുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞാല് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെന്നാണ 

ത്ഥം. ആഹാരത്തിന്െറ അളവിനെ 

പ്പററിയാണു സൂചനു. എന്നാല് അക്ഷ 

ണം കഴിച്ചാലും ശരിരത്തെ സംബ 

ന്ധിച്ചുള്ള പട്ടിണിയണ്ടു്. 

ആഹഫാരത്തിന്െറ ഗുണമണേ സുചി 

പ്പിക്കുന്നതു”. 
പ്രാധാനൃയമര്ഹിക്കു ന്നതാണ് ആഹാ 

ഇവിടെ 

അളവൂപോലെ തന്നെ 

ര ഗുണം. അതായതു”പോഷക ഗുണ 

ങ്ങള് ഉള്ളതായിരിക്കണം ആഹാരം. 

പോഷകാഹാരം എന്ന വാക്കുകൊ 

ണ്ടും ആദ്യകാലങ്ങളില് അര്ത്ഥമാക്കി 

യിരുന്നത് അന്നജം കൊഴ്ചപ്പു്, മാം 

സ്ൃം എന്നി ഘടകങ്ങള് അടങ്ങിയ 

ഇവ 

പുറമെ ജന്തുക്കളുടെ ശരിയായ വള 

ചുക്കു” ചില പ്രത്യേക രജെവപദാര് 

ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങളെ യാണു്. 

ത്ഥങ്ങളുടടെ സാന്നിദ്ധ്യവം കൂടിയേ 

തീരൂ എന്നു കണ്ടു പിടിച്ചു. ആഹാ 

രത്തീല് ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ അഭാ 

വം പല രോഗങ്ങള്ക്കും കാരണമാ 

ക്കം എന്ന വസ്ത്തക്ക് സ്ഥിരീകരണം 

കിട്ടിയതു” 1920 നോട്ട കൂടിയാണു”. 

ഒരു തരം നേത്രരോഗം, ബെറി ബെ 

റി, സ്ത്റ൪വി ഏന്നിവ ഇത്തരം രോഗ 

ങ്ങള്ക്കു” ഉദാഹരണമാണു. ഇതില് 

ബെറിബെറിക്കും സ്ത്റര്വിന്ക്കും ചീല ഭ 

ക്ഷണസാധനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചാല് 

ശമനമുണ്ടാകുമെന്നു” നേരത്തെതന്നെ 

മനസ്സ്സിലാക്കിരുന്നു . 

തൊണ്ഞറു കൊല്ലം മമ്പ് 

ജന്തുക്കളുടെ ആഹാരത്തില് മേല്പ്പ൭ 

ഞ്ഞ പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ ആവശ്ൃകത 

പരിക്ഷണം വഴി തെളിയിച്ചതു 1581 

ല് ലൂണിന് എന്ന ശാസ്ത്രമ്ഞേനാണു'. 

അദ്ദേഹം എലികളെ അന്നജം മുതലാ 

യി അന്നു” പോഷകാഹാരമെന്നറിയ 

യപ്പെട്ടിരുന്ന സാധങ്ങള് കൊടുത്തു വ 

താമസിയാതെ ആ ഉത്തി. അധികം 

വയെല്ലാം ചത്തുപോയി. എന്നാല് 

മേല്പ്പറഞ്ഞ ആഹാരസാധനങ്ങളോ 

ടൊപ്പം വളരെ പെറിയ അളവിരു 

പാൽകൂടി ചേര്ത്തു കൊട്ടത്തപ്പപോള് 

എലികള് ശരിക്കും വളര്ന്നു. 

പാല് 

1906-ല് ഹോപകിന് എന്ന ഒരു 

ശാസ്ത്രജ്ഞന് പാലിന്െറ ഗുണങ്ങളെ 

ന്തെന്നു ഒതളിയിച്ചും തന്നെയല്ല പാ 

ലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്തരം വസ്തരക്ക 

ളെ ആള്ക്കഫോള് ഉപയോഗിച്ചു് 

വേര്തിരിച്ചെടുടക്കുക കൂടി ചെയ്തും 

ഏതാണ്ടതേ സമയത്തു” തന്നെ രണ്ട് 

അമേരിക്കന൯ു ശാസ്തസംഘങ്ങള് പാ 

ലില് നിന്നു് ആള്ക്കഹോള് ഉപയോ 

ഗിച്ച് വേരതിരിച്ചട്ടത്ത പദാര്ത്ഥ 

ത്തെ രണ്ടായിത്തിരിക്കാമെന്നും കണ്ടു 

പിടിച്ചു. അവയിലൊന്ന്” കൊഴ 

പ്രീല് മാത്രം ലയിക്കുന്നതും മറെറാന്നു”് 

വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നതുമാണു്. ആ 

ദത്തേതിനു” “൧,” എന്നും രണ്ടാമത്തേ 

ച 



തിനു” “8' എന്നും അവര് പേരിട്ടു. 

മേല്പ്പറഞ്ഞ 4, എന്ന ഘടകം പാ 

ലില് കൂടാതെ വെണ്ണ മിനെജ്ളു മുത 

ലായവയില്ം അടങ്ങിയിട്ട ണ്ടെന്ന് പീ 

ന്നിട്ട് തെള ഞ്ഞ. 

വിററ- അമീന് 

1913ല് മെ൯ന്ഡത, ഓസ്സ്ട്രോ 

ണ്, എന്നി ശാസ് തരൂമേഞന്മാര ൧, ഘട 

മനുഷ്യനില് കത്തിനെറ അഭാവം 

(ലാസ, ബ് ൧1്ഥേടട 

ഏന്ന് രണ്ടു രോഗങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു 

വെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇയാക്നാന് 

(ദ്ഗ്ദബി എന്ന മറെറാരു രാസ്ത്ര 

ജ്ഞന് ഇയതോട സാമ്യമുള്ള ഫലം 

കോഴികളിലും കണ്ടെത്തി. 1911-ല് 

ഫങ്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇവയെ 

പൂ൪ണ്ണുമായി വേര്തിരിക്കുന്നതില് ഇ 

ദംപ്രഥമമായി വിജയിച്ചതും. ബെ 

റി ബെറി എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ 

ഫലപ്രദമായ ഒരു വന്ത കണ്ടുപിടിക്കു 

ക എന്നതായിരുന്നു ആ പരിക്ഷണ 

ത്തിന്െറ ഉദ്ദേശ്യം. ആ ഉദ്യമത്തില് 

നിക്കോടിനിക് ആസിഡ് എന്ന വ 

സ്കൂവാണട് ആദം കിട്ടിയതു്. അതു് 

ബെറിബെറിത്ത്കുതിരെയുള്ള ചിക് ത്സ 

യില് പ്രയോജ നപ്പെടാതിരുന്നതി 

നാല് ആദ്യം നിതാകരിക്കപ്പെട്ടു. തു 

ടര്ന്നുക്ള ഉദൃമത്തില് ക്ഷാരസ്വഭാവ 

മു 

ജീവന് (13) അനു പേക്ഷണിയമാ 

യൃള്ള ക്ഷാരം (ദന്പ്0൦) എന്നര്ത്ഥം വ 

രുന്ന ഗദ്പ്ഥ൦് എന്നാണു് അദ്ദേഹം 

അതിനു പേരിട്ടതു”. പിന്നീട്ടതു് 

(3൩൨ ആയി, ഇപ്രകാരം വേര തി 

രിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും /[(ദ്പ്0 ൧ 

(ന്ഥ ഫ്ുന്നു തന്നെയാണു് അറി 

ഴ് ടട ആ ] റ ്ി ലം 

ഒരു റവ) (1. തു 010 രത രിഷ്പ്പെട്ട 

0 

യപ്പ്പെട്ടിരുന്നതു”. തുടര്ന്നുമൂമു പരീക്ഷ 

ങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇവ ഓരോന്നും 

പല വിററാമിനുകളുടേയും സമാഫാ 

രമാണന്നു തെളിഞ്ഞു. അങ്ങിനെ പു 

തിയതായി കണ്ടുപിടിയുപ്പെട്ടവ ൫ [. 

ഉ എന്നിങ്ങനെ 

ടങ്ങി. 

അറിയടഭപ്പടാ൯ തു 

പുതിയ അക്ഷരങ്ങളും 

പേരുകളം 

1920-നു ശേഷം ഈ മണ്ഡലത്തില് 

പല പൂതിയ കുണ്ടുപിട്ടത്തങ്ങളും ഉ 

ണ്ടായി. അതിലൊന്ന് സ്കൂര്വി എന്ന 

രോഗം സാധാരണ പഴങ്ങളില് അട 

ങ്ങിയിരിക്കുന്ന € എന്ന വസ്തൂകൊണ്ടു് 

മാററാമെന്നു” തെളിയിച്ചതാണ്. വി 

ററാമിന് 4, അതായതു” കൊഴ്ചപ്പില് ല 

യിക്കുന്ന ഘടകം തന്നെ രണ്ടുണ്ടെന്നും. 

വൃക്തമായി. ഒന്നു” നേത്രരോഗങ്ങള് 

ക്കു് ഫലപ്രദമായ 4. മറെറാന്നു് 

റിക്കററ് (കണ) ഏന്ന 

നുള്ള ൃയും ഉള്ളതാണ്ഞ്. 
വേര്തിരിക്കപ്പെട്ട നിക്കോട്ടിനിക് 

(!611ദ0/3) 
ചികിത്വത്കത്ക് 

രോഗത്തി. 

ആദം 

ആസിഡ്ധ് പെപല്ലാഗ്രാ 

എന്ന രോഗത്തിന്െറ 

ഉപയ്യക്തമാണെന്നു” തുടര്ന്നു ഒണ്ടു 

പിടിച്ചു. ലയിക്കുന്ന 

6, %. എന്ന രണ്ടു 
കണ്ടു പിടിത്തമാണ് 

1930_നു ശേഷം മിക്കാവാറും എല്ലാ 

തെള॥ 

കൊഴ്ചപ്പ്പിരു 

വിററാമിനുകളുടെ 

മറെറാന്ന്. 

വിററാമിനുകളുടേയം ഘടന 

യിഷ്ണ്കടപ്പട്ട. 

പുതിയ പൃതിയ പേരുകളും നിര്ദ്ദേശി 

ക്ഴപ്പെട്ട. 8 പ്രധ (തയാമ।൯) 

8 8101ദധ്൨ (റിബോപ്ഭോ 

വിന് ) 8. ബിഠേ0 ദബ്പ്ഠ്ദ . 

2ടഠദ്വിം (അസ്കോറബിക് ആ, 

സിഡ്) എന്നിങ്ങനെ 

തുടര്ന്ന് ഓരോന്നിനും 



ര്രല്യമിനിയം ഇപ്പോള് വളരെ വി 

ലക്ഷറവുള്ള ഒരു ലോഹമാണ്”. എ 

ന്നാല് ഏന്നും അതായിരന്നില്ല സ്ഥി 

തി. അതു ദുര്ലഭമായിരുന്ന സമയത്ത് 

മാത്ര 

മേ അലുമിനിയപ്പാത്രങ്ങള് ഉപയോ 

ഗിത്തുവാ൯ സാധിച്ചിരുന്നുള്ള. ഫ്രഞ്ചു 

ചക്രവത്തിയായിരുന്ന നെപ്പ്പോളിയ 

ന്െറ 

വിശിഷ്യാതിഥികള്ക്കും മാത്രം അലു 

ചക്രവത്തിമാക്കും പ്രദ്ൃക്കള്ക്കും 

അരമനയില് ചക്രവത്തിയ്ക്കും 

മിനിയപ്പാത്രങ്ങളില്ലം മററുള്ളവക്കു് 

വെറും സ്വര്ണ്ണപ്പാത്രങ്ങളിലുമായിരു 

ന്നു, ഭക്ഷണം നല്ലിയിരുന്നതത്രെ ! 

സ്വര്ണ്ണുത്തേക്കുള് ദൂര്ലഭമായിരുന്നു, 

അലുമിനിയമെന്ന് കാണിക്കുവാന് 

ആരോ നിര്മ്മിച്ച കഥയായിരിയഷ്ക്കാം 
യ 

ഇതു. 

അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗ 

ങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണു ? വിമാന 

ത്തിന്െറ ശരീരഭാഗങ്ങള്, ബസ്സുകള്, 

കോച്ചുകള്, സൈക്കിളുകള്, കതകു 

കള്, ജന്നല്ുകള് തുടങ്ങിയ എഞ്ചിനി 

യറിംഗ”് സാമഗ്രികള്, യന്ത്രഭാഗ 

ങ്ങള്, അലുമിനിയക്കടലാസുകള്, അ 

നുകരണാഭരണങ്ങള് എന്നിങ്ങിനെ 

നൂറുകണക്കിന് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് 

അലുമിനിയം വേണം. 

അലുയമിനിയത്തിനന്െറ ഉപയോഗ 

വൈപുല്യത്തിന്നു” കാരണം അതി 

ന്െറ വിലക്കുറവും ഭാരക്കുറവുമാണു്്. 

അല്മിനിയം 

ഇരുമ്പിന്െറ ആപേക്ഷികസാന്ദ്രത 

7, 98 ആണ്ട്. അലൃമിനിയത്തിന്െറ 

2,85. അലുമിനിയം തുരുമ്പ് പിടിക്കു 

മററുലോഹങ്ങളുമായിച്ചേര 

വിദ്യ 

കയില്ല. 

ന്നു” സങ്കരങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാം. 

ച്ചക്തി 

കഴിഞ്ഞാല് അട്ടത്തസ്ഥാനം 

സംവഹനത്തിന്നു” ചെമ്പ് 

അല്മി 

നിയത്തിനാണു്. 

അലമിനിയത്തിനന്െറ അയിത് (0/൫) 

ബോമ്ലൈററ് 

അതു” അലുമിനിയം 

ണും ൧2 റു. 

ട്ടകല്ലിലും ബോക്സൈററുണ്ടട്. വൈ 

എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 

ഓക് സൈഡാ 

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെ 

ദൃതിയുപയോഗിച്ചാണു് അലൃമിനി 

യം ലേര്തിരിക്കുന്നതു്. 

ആലുവാഗ്ക്കുടുത്തുള്ള അലുമിനിയം ഫാ 

ക്റററിയിലാണു” ഇന്ത്യയില് ആദ്യമാ 

യി അലുമിനിയം ഉത്പ്പാദനം ആരം 

ഭിച്ചതു്. റിഹാന്സ്പ്ം 

കൊയ്നാ എന്നിങ്ങനെ പലയിടങ്ങ 

ളിലും 

പ്ര വന്തീയ്തുന്നുണ്ട്. 

കുണ്ടറയിലെ (കൊല്ലം) അലിന്ഡില് 

അലുമിനിയം കമ്പികള് നിമ്മിയ്കത്കൂന്നു- 

വ।ദൃച്ഛ ക്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്നു” 

വേണ്ട കമ്പികള്. 

ഹിരാക്കുഡ്, 

അല്മിനിയം ഫാകീടറികള് 

നിരവധി രാസവസ്തുക്കളും ഉരവസ്ത്ക്ക 

൭൦ (റൃല0ഠി0റു 510൩5) ഉയര്ന്നതാ 
പത്തില് (ചം8കളില്) ഉപയോഗി 

തൂവാനുള്ള ഇഷ്ടികകളും ബോക് 

സെററ് കൊണ്ടു് നിര്മ്മിയ്ക്കാം. 

ടി 



ശാസ്ത്സാഹീിത്യം 

കൃഷിശബ്ദാവലി 

ഭാഷാ ഇ൯സ്റ്റിട്,ടിന്റെ മൂന്നമത്തെ ഗ്ലോസറിയും ഇതാപുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കു 
ന്നു. ഛ്യാഠ്ഠനല തുടങ്ങീ മ/നഠറ്റടനഠാധട വരെയുള്ള സാകേതീകപര്ഭങ്ങരം 
ഇയിലുണ്ടു'. കൃഷിയുടെ വിവീധഭാഗങ്ങംം, മൃഗസംരക്ഷണം. മൃഗചിീകീത്സ 
മുന്നീവയെ പററിയുള്ള പദങ്ങരംക്കു പുറമെ കൌട്ലൃന്െറ അത്ഥശം സ്രൂത്തി 
ലപയോഗീച്ച പില കഷിസംജ്ഞകളും ഇതീലനുബന്ധകമായിച്ചേത്തിട്ട ണ്ടു”. 
അതി നിന്നുമ്ള ചില പദങ്ങം അന്ൃത്രകൊട്ടക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷജഇന്സ്റ്റിട്യൃ 
ട്ടിനെറ പ്രവത്തനം അഭംഗുരം മുന്നേറന്നതില് അവരെ അഭീനന്ദീക്കേണ്ട!രീ 
ടുന്നു. അടുത്തു തന്െറ ഏഎന൯ജീനിയറിങ്ങ് ഗ്ല്ോസറിയും പുറത്തു വരുമെന്നാ 
ണറിയുന്നതു'. (കൂൃഷിശബ്ലാമാലി, ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിടട്ട്'. വില ക) 

വിദ്യാഭ്യാസം 

വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നൊരു ശാസ്ര്രമാണ കൃഷി, സ്റ്റേസുസഞ്ചാരം, മനോരോ 

ച്ചികിത്സ എന്നിവയെപ്പോലെ അനുവധിശാസ്രുങ്ങഥം സമ്മേളിക്കന്ന ഒരു 

രംഗമണേതു്”. അതിന്നു ഒരു തത്വശാസ്്രവും പ്രവത്തനു രീതിയും പാരമ്പതൃ 
വമെന്നപോലെ തൃതയപ്രവണതകളും പലതുമുണ്ട്. കുട്ടികളെ. തല്പിപ്പഠിപ്പി 
ക്൭ ണോ, അതെ മാതൃകയും പ്രേരണയും കൊണ്ടു പഠീക്കണമെ: ഏന്ന കാരയും 

മുതല്, വിഭ്യാഭ്യാസത്തിനെറ തുളകളൂടക്കം, അതില് തൊഴിലിന്നമുള സ്ഥാനം 

ഇവയെപററിയെല്പം ലോകരെങ്ങും ചര്ച്ച നടക്കുകയാണിന്നു. സോ. ശിവ 

ദാസന്പിമ്ളയുപട ഈ കൊച്ചൂവുസ്തകത്തില് (വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാര്, 
വിദ്യാത്ഥിമിത്രം, വില 1./5 പേ. 9) പതിനഞ്ചു പ്രശസ്തവൃക്തികഴം വിദ്യാ 

ഭ്യാസത്തെപ്പുററി പ്പറഞ്ഞു കാരൃങ്ങഠം സം(ഗഹീിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി, ടാഗോര്, 

സക്കീറരഹുസൈന്, രാധകൃഷ്ണുന് എന്നീ പരസ്ത്ൃനായകന്മാരും പ്പേറേറാ, അ 

രിസ്റ്റോട്ടിര, കൊമീനിയസ്, ലോക്കു, റുസ്സോ, പെയ്ത്റരലേസി, റഹെരബാ൪ 

ട്, ഫ്രോബല്, സ്നെന്സര്൪, ഡ്ൃയി, വൈററ്ഹെഡ് ഏന്നി പാശ്ചതോയച്ചിന്ത 
കന്മാരും വിദൃദഭേ്്യോസത്തെചററി ഏന്തു പറയുന്നു ഏന്നറിയാ൯, നമ്മുടെ 
അധ്യാപ ൪ വിശേഷിച്ചും ഈ ലഘുപുസ്തകം ഒന്നു വായിക്കേണ്ടതാണ്ട്. 

കലണ്ടറിനന്െറ കഥ 

കാലത്തെ നിര്ണയിക്കാന് കലണ്ടറോ പഞ്ചാംഗമോവേണം. മനുഷ്യനതി 

ന്ന തുടങ്ങയിട്ട വളരെക്കാലമായി. അതിന്െറ രസകരമായ കഥ നിങ്ങം 
ക്ക് വായിക്കണോ? (അബ്ദങ്ങളുടെ കഥ--- ഏസ്. ഏം. ൦൪മ, ഏഡുടക്കേ 

ഷനല്സപ്ലൈം പേ. 90) ഭഡിയില് ഒരു “ലേകേകംല' ണ്ടവണ്ടാക്കുന്ന കാര്യ 

ത്തെപററി നവംബര് ലക്കം ശാസ്ധ്രരകേരഭത്തിലൊര ലേഖനമുണ്ടായിരുന്നതു 

ഓര്ക്കുമല്ലൊ . അതിനെ പററി ക്രുട്ുതല് അറിയണമെക്കില് ശ്ര". ശരമയുടെ. 
ഈ രസകരമായ പുസ്തകം വായിച്ചാല്മതി. 

പീ. ടീ. ബിം 

ടിക 



ടെലിവിഷന് 

ടെലിവിഷന് 

ടെലിവിഷന് 

ഒടലിവിഷ൯ 

൭ ടചേറപിഷന് വികസിത രാജ്ൃങ്ങ 

ളില് പ്രചാരത്തിരു വന്നിട്ട വരഷ 

ങ്ങള് പലതായെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ 

പ്പോലുള്ള പിന്നോക്ക രാജ്യങ്ങളില് 

ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. 

ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു പ്രക്ഷേപണം 

ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം വിഭൃത് കാന്ത 

തരംഗങ്ങളായി മാററി അത്തരിക്ഷ 

ത്തില് വ്യാപിപ്പിച്ചു അവയെ വിദൂര 

സ്ഥാനങ്ങളില് പിടിമച്ചടുത്തു്, വിപു 

) മാററുന്ന ലികരിച്ചു് ശബ്ദമായി 

സംവിധാനമാണല്ല്ലോ റേഡിയോ. 

എന്നാല് ടെലിവിഷനാകട്ടെ, ഒരു 

പടികൂടി കടന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദ 

തെമ മാത്രമലല്ലേ, പ്രകാശത്തേയും വി 

പ്രക്ഷേ 

സ്വീകരണകേന്ദ്ര 

ദൃത്-കാന്തതരംഗങ്ങളായി 

പണം ചെയ്ത് 

ത്തില് വീണ്ടും അവയെ ശബ്ദുപ്പകാശ 

ങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഇ 
ക്കാലത്തു” ഒരോ വസ്തരവിനേയും അ 

താതിനന്െറ സ്വാഭാവിക വര്ണ്ജണപ്രകാ 

ശപ്പ്പൊലിമയോട്ുടകൂടി അവതരിപ്പിക്കു 

ന്ന ടെലിവിഷന് സമ്പ്പദായങ്ങള് നി 

ലവിലുണ്ടു്. 

വിഷന് ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. 
ഇവയെ “കളര് ടെലി 

ഉന്നതാ 

വൃത്തി (൮റുവറ്യദനട്യ)യം ഉന്നത 
വോള്ടതയയം ഉള്ള വൈദ്ൃതിയാണു* 

ടെലിവിഷനുകളില് 

പ്പെടുന്നതു”. 
രണ്ടു് മാതിരി ടെലിവിഷന് സംവി 
ധാനങ്ങള് നിലവിലുണ്ടു്. 

ഉപയോഗിക്കു 

ടെലിവിഷന് 

ടെലിവിഷന് 

ടെലിവിഷന് 

ടെലിവിഷന് 

(1) വാഹികള് ( 0ഠനഠ്ധ06ട) 
വഴി വൈദ്യുത സിഗ്നല്കള് ടെല। 

വിഷന് റിസിവറുകളില് എത്തിക്കു 7 

പൂര്ണ്ണ വലയ ((ഠട6ഠ 0൮100) ടെ 
ലിവിഷനുകള് 

(2) വാഹികളില്ലാതെ (കമ്പിയില്ലാ 

ക്കമ്പി) അന്തരാിക്ഷത്തില് പ്രസരിപ്പി 

ക്കുന്ന വിദൃൃത്- കാന്തി തരംഗങ്ങളുപ 

യോഗിച്ചു പ്രവത്തനം നടത്തുന്ന പ്ര 

ക്ഷേപണ ടെലിവിഷനുകള്. 

ഭരണം, വ്യവസായം, വാത്താവിനിമ 

യം, ഗവേഷണം, തടങ്ങിയ വിവിധ 

രംഗങ്ങളില് ടെലി വിഷനുകള് ഇക്കാ 

ലത്ത് വിപുലമായ ഉപയോഗിക്കു 

റോത്തു 

ചു ഠറുന്ന ചുങ്കം ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥന്മാര് തുട 

ങ്ങടീയവര്൪ രങ്ങതുടെ ഓദ്യോഗികമായ 

പ്പെടുന്നുണ്ട്. പോലീസുകാര്, 

ദൂത വാ മതാലവിനിമയത്തിനു”് ടെലിചപി 
ഷ൯ സമ്പ്ൃദായത്തെ ആശ്രയിച്ചുവരു 

ന്നുണ്ട്. കപ്പല്കളണ്ടാക്കുന്ന തുറമുഖ 
ങ്ങള്, വലിയ വ്യോമകേന്ദ്രങ്ങള് എ 
ന്നിവടങ്ങളിലും ഗതാഗതനിയന്ത്രണ 
ത്തിനും ടെലിവിഷന് 

റുണ്ട്. ഗവേഷണകേ 
നദ്രങ്ങളില് അടച്ചുമൂടി പ്രവത്തിക്കുന്ന 
രാസപ്രക്രിയാപാത്രങ്ങളില് നടത്തുന്ന 
പരിക്ഷണങ്ങള്രെ അണു ധ്ൃളാിപ്രസര 
ത്തിന്െറ അപകട ശങും കൂടാതെ, നി 
രിക്ഷിക്കവാന് ടെലിവിഷന് ക്യാമറ 
കള് സഹായിക്കുന്നു. ഉതുക്കുമൂശകളു 
ടെ ഉള്ളിലെ ലോകത്തിന്െറ ഈ 

നിയോഗിക്കാ 

അണുശക്തി 

3 



ഷ് മാവ് കൃതൃമായി നിര്ണ്ണയിക്കുന്ന 

തിനും സമൃഭ്രാന്തര്ഭാഗത്തു് മുങ്ങ വിദ 

ഗ്ദ്ധന് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തീകള് നോ 

ക്കി കാണുന്നതിനും ടെലിവിഷനുകള് 

സഹായിക്കുന്നു. മനുഷ്യൃദുഷ്ടിക്ക് സാ 

ധാരണ ഗതിയില് അഗോചരമായ 

പ്ല വസ്ത്രക്കളെ പ്പററിയയം പഠിക്കുന്ന 

തിനു” ടെലിവിഷന് കലാമറാകള് നീ 

മയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. ബാങ്ുംകളു 

ടേയും വ;വസായ വാണിജ്യസ്ഥാപന 

ങ്ങളൂടേയ്യം കേന്ദ്രമാഫിസുകളില് സൂ 

ക്ഷിച്ചരിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരങ്ങള് 

യഥാവസരഭ ബ്ബാഞ്ചുച് ഓഫിസുകളി 

ലേക്കുപകുത്തുകു, ഭൂമിക്കടിയിലെ ആ 

ക്കു ചാല്യകള് പരിശോധിക്കുക എ, 

ന്ന ജോലികള് വരെ ടെലിഷനുകള് 

വഴി ചെയ്യാം. പ്രസംഗങ്ങളും സം 

ഭാഷണങ്ങളും ടെലിവിഷനില് ടേപ്പു 

റെക്കാരഡ്യ് ചെയ്ത് സൌകാര്യാനുസര 

ണം വിണ്ടും കാണുവാനും കേള്ക്ഷവാ 

നും സാധിതപ്രായമാകുന്ന സംവിധാന 

ങ്ങള്ഇന്നു നിലവിലുണ്ടു്. ചന്ദ്രനിലേ 

ക്കുള്ള യാത്രയില് ടെലിവിഷ൯വഫി 

ച്ച പങ്ക് എട്ടത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, 

ചിതലുകളാണു് ഉല്ലാദനശേഷിയില് മുന൯പന്തിയില് നില്ക്കുന്ന 

ജിവി. 

തുടര്ച്ചയായി അവ മുട്ടയിടടമത്തെ. 

ഉറുമ്പകള് ബധിരരും, 

പൊങ്ങി നില്ക്കുന്ന രണ്ടു രോമങ്ങള്ളാണുട് ഫഎല്ലാററിനും 

വ്രവരത്തിക്കു ന്നതു”. 

അന്ധതും മൂകരുമാണ്.. 

ഒരു ദിവസം 90,000 എന്ന കണക്കിന് ഒരു മാസം 

തലയില് കൊമ്പപോപോലെ 

സഹായകമായി 

ഒരു ചിലന്തി അതിന്െറ ഭാരത്തിന്െറ 27 ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള ആ 

ഹാരം ഒരു ദിവസ്സം കഴിക്കുന്നു. 

ഒരു ഉറുമ്പിന്െറ ആയ്യസ്സ് പത്തു വര്ഷ മാണു്. 

നഞ്ച്യ വര്ഷം വരെ ജാിവിച്ചേക്കാം. 

ചിലപ്പോള് അതു” പതി 

നള ഇയട്ടത്തു” പൂച്ചക്കും കാഥ്റശക്തിയിജ്്. 

4 



അം മരിക്കയുടെ മാരിനര്-7 എന്ന 

ഉപഗ്രഹം ചാവ്വാഗ്രഹത്തിന്െറ ഏ 

റവും അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോയപ്പോള് 

എട്ടത്ത ചിത്തങ്ങളിരു നിന്നു” ചൊവ്വ 

യുടെ ദക്ഷിണയധ്രരവം ഡ്രെൈഐസ് 

തണ്ടത്തുറഞ്ഞ കാര്ബണ്ഡയോക് 

സൈഡ്) കൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

തായി ഈഫിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം 

ശരിയാണെങ്കില്, ചൊവ്വയില് ജീവി 

കളൊന്നും കാണാന് തരമില്ല. 

മാരിനര-7 എട്ടത്ത ഈ പടങ്ങളും 

ഇന്ഫ്രാറെഡ് സെന്സറുകള് കൊണ്ടു 

ചൂട്ട് 
ഒചാവ്വയുടെ 20 ശതമാനം ഭാഗത്തെ 

പ്പററിയള്ള 

തരുന്നു. ചന്ദ്രനിലെ പ്പോലെ ഇവിടെ 

അളന്നതിന്െറ വിവരങ്ങളും 

വിശദമായ വിവരങ്ങള് 

യ്യമുണ്ടുട് ധാരാളം ഗത്തങ്ങള്. സസ്യ 

ജിവിക്കുപോല്ലം അവിടെ കഴിയാന് 

പ്രയാസമായിരിക്കണം. 

1980 നും 90നും ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യരെ 

ചൊാധവ്വായിലേക്ക് അയക്കാ൯ സാഭ്ധ്യ 

മാകുമെന്ന് അമേരിക്കന് ശ്തുമ്പ്യാകാശ 

ഏജന൯സി ഡയറക്ടഠ പറയുന്നു. 

ബഹിരാകാശയാതുഷ്ത്ണ് ഇതുവരെ ആ 

അശക്തി കൊണ്ടു 

ട്രോര് ഉപയോഗിച്ചില്ല. ചന്ദ്രയാത്ര 

ക്മപയോഗിച്ചു ഇന്ധനം ചില വാതക 

പ്രവ വിക്കുന്ന മോ 

ദ്രവങ്ങളായിരുന്ന-ഓാക്കിനോ ഫൈ 

ഡ്രജനോ. എന്നാല് അപ്പപോളോ ട് 

അണുശക്തി കൊണ്ടായിസിക്കാ പ്രവര് 

ത്തിപ്പുര്ക്കുന്നതള് എന്നു തീര്ച്ചയാക്കി 

യിട്ടണ്ടു്. യാത്ര 

ഇതിനെക്കാള് എത്രയോ ദീര്ഘമാ 

പചൊവ്വയിചലക്കുള്ള 

ചൊവ്വയിലേക്ക് 
ണു! വാഹനവും അണുശക്തി എന് 
ജിനും ഭൂമിയെ ചുററിയുള്ള ട്രമണപ്ഥ 

ത്തില് വച്ചു് കൂട്ടിച്ചേരക്കാനാണു പ 

ദ്ധതി. അവിടെനിന്ന് ആറുമാസത്തെ 

സഞ്ചാരമാണു” ചൊവ്വയിലെത്താന്. 

രണ്ടു് അണുശക്തി എന്ജിനുകള് ഇ 

തിനിടെ കത്തിക്കണം. ചൊവ്വയെ 

ചൂററിയയള്ള ഭൂമണപഥത്തില് വച്ചു് 

മൂന്നാമതൊരു എന്ജിനും കത്തിക്ക 

ണം. 

ചൊവ്വാവാഹനം 3 മാസം ചൊവ്വാ 

യിരു ചിലവഴിക്കും. ഭൂമിയിലേക്കുള്ള 
മടക്കയാത്രക്കു മാസം (ചിലപ്പ്പോള് 
ഏഴാവും) വേണ്ടിവരും. ശുക്രനെ 
ഗുരുത്വാകരഷണ ശക്തി ഈ യാത്ര്ത്കു 
പകുരിയ്ക്കുമത്രെ. ആ ശക്തിയുള്ള മേഖ 
ലയില്, ഇന്ധനമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 

സൌജന്യ സവാരി; ശുക്രന് വകയാ 

യി! 

പോയി മടങ്ങാന് താണ്ടേണ്ടുന്ന ദൂരം 

ലക്ഷം ഒമെലല്ല, കോടി മൈലല്ല. 

48 കോടി മൈലാണ്. ഈ (അനന്ത) 
രം കണക്കാക്കു മ്പോള് രക്ഷപ്പെടടത്താ 

നുള്ള മു൯ കരുതലായി ഒരു വാഹന 

യും ഒപ്പം ആവശൃമായിരിക്കും. 

മേല്പറഞ്ഞ അണുകഘട്ടങ്ങളും ദിര്ഘ 
കാലം നിണ്ടുനില്ലുന്ന അണുക മവദ്യൃ 
തിജനക ബാററവീികളം ഉപയോഗി 
ക്കുമ്പോള് അമേരിക്കന് ശ്രമ്പ്യാകാശ 
വാഹനത്തില് ഒരു വിപ്പവം തന്നെ 
വരും, അണുക ഇന്ധനത്തിനു” ശേഷി 
വളുഖര കൂട്ടം. ഇപ്പോള് ശുന്യ്യാകാശ 
യാത്രക്ഷപയോഗിക്കുന്ന ഒക്സിജുനൂം 

ടിടി 



ഓൊഫഡ്ഡജനും സംഭരിക്കുന്ന വലിയ 

ടാദ്രകശ വാഹനത്തില് മവഞ്ടിവരി 

ല്പ. വാഫഹത്തിംന്െറ ഭോരം അപ്പ്പോശ 

തീരെ കുറയ്യം. 

അപ്പോളോ 12. മുതല് 20 വരെയുളള 

ള്ള ശുന്്യാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാ. 

നും അപ്പപ്പോള് ആളും ഉപകരണവും 

എത്തിച്ചു കൊട്ടക്കാനുകൂു ശജന്ധാകാശ 

ഷട്ടില് സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞാല്, 

ചൊലപ്വായാത്രത്തുള്ള 483 കോടി ചെമല് 

സഞ്ചാരങ്ങളില് മനുഷ്ൃയവാസത്തിനു അത്ര ഭയകേരമൊന്നു മായിരിക്കില്ല. 

മൂത്രാശയം ഒട്ടിച്ചുചേര്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വര്ഷത്തില് ചുരുങ്ങിയതും 30 പ്രാവശ്യ 

മെങ്കിലും നടത്താന് കഴിയ്യന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം മാസ്വെസ്ററ൪ റോയല് ഇന്ഫേര് 

മറിയില് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃത്രാശയം 

ഏര്പ്പാടുകളം അവിടെ ചെയ്യുന്നതാണു”. 

അന്താരാഷ്ട്രീയമായി കൈമാറുന്നതിനുള്ള 

ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു യൂറോപ്യന് വ്യവസ്ഥ താമസി 

യാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ യൂണിററിന്െറ നിമ്മാണത്തിനു് 15000 പവന് 

ചെലവായി. ഇതു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന് പ്രതിവര്ഷം ഇരട്ടിച്ചിലവുവരും. മൂത്രാശയം 

ഒട്ടിച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയെന്നതു” ഇപ്പോഴും ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണമിണു്. ഇതെക്കുറിച്ചു ഇനിയും 

വളരെയധികം ഗവേഷണം നടത്താനുണ്ട്. 

അന്തരാഷ്ടഠീയപ്രശസ്തമായ നേച്ചര് എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് മാസിക 4-11-69-ത 

അതിന്െറ ശതാബ്ദിയാഘോഷിച്ചു. 

ലണ്ടനില്നിന്നും മാക് മില്ലന് കമ്പനിക്കാര പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്ത് 

1869 നവംബര് -ാം തീയതിയാണ് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടതു”. 

പറക്കല്, റേഡിയോ പ്രസരം, സ്യൂടോണിനെറ കണ്ടുപിടുത്തം, ചപെനിസി 

യാന്ത്രികമായ 

ലിനന്െറ സംഗ്ലേഷണം തുടങ്ങിയ പല ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപീടടത്തങ്ങളും 

വിപ്ലവകരമായ വികസനങ്ങളും ആദ്യം നേച്ചറിലാണു് റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്യ 

പ്പെട്ടത്, 
നാണു ഇങ്ങനെയൊരു മാസികയാരംഭിക്കണമെന്നഭിപ്പായപ്പെട്ടതു. 

സര് നോര്മന് ലോക്കിയര് എന്നൊരു സിവില് ഉഭദ്യാഗസ്ഥ 

സുചി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇഞ്ചക്ഷന ഒരു കഴിഞ്ഞകാല കഥ 

പന്ത്രണ്ടിഞ്ചയ നീളം മി ജി 

യായി മാറാന് പോകയാണ്. ഏതാണ്ടു 

വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉരുണ്ട ടോരച്ചുമാതിരിയിരിക്കും പുതിയ 

ഈ ഉപകരണം. സമ്മര്ദം ഉപയോശിച്ചു” എതു മരുന്നും ശരിര 

ത്തിനുള്ളിലാക്കുകയെന്ന ജോലി വേദന കൂടാതെയും തൊലീപ്പുറ 

ത്തു” പാട്ടണ്ടാക്കാതെയും നിമിഷങ്ങള് കൊണ്ടു” ചെയ്യാ൯ ഈ 

ഉപകരണത്തിന് കഴിയും. ഈ “സുചിയില്ലാത്ത സിറിഞ്ച്യ്** 

കൊണ്ടു് ഒരു മണിക്കുറിന് 350 പ്േക്കു ഇഞ്മാക്ഷന് കൊട്ടക്കാ 

മെന്നു പരിക്ഷണങ്ങള് കെണ്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൫ 



മൂശഷ്യരീലെന്നപോലെ സസ്ധൃങ്ങളി 

ലും വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ടു. 

ആലടംാരികഭാഷയില് പറഞ്ഞാല് 

കാമുക”കാമുകന്മാർ നിവസിക്കുന്ന ഒരു 

സക്കേതമാണ്ട് ധുഷ്ം. എന്നിരിക്കിലും 

ഷാമുകിയും കാമുകനും ധെപ്വേറെ താമ 

സീക്കുന്നതും വിരളമപ്പ. കാമുകീകാമു 

കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നയോി ര 

ഒ്ടുവിഭാഗം സൈനികരെയാണു പ്രക 

തീ പൃയില് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

ത്. 
യീ പച്ചനിറമുള്കൂ സ്ലണിഫോമിര നി 

ല്ലന്ന വിഭാഗത്തെ “കാലിക്സ്' 

ഏന്നു പറയുന്നു. ഇതിലെ ഓരോഭടനും 

'സെപ്പല്' ഏന്നചേരിലറിയപ്പെടുന്നു. 

ഈയ 

കൊളമുന്ന സൈന്യമാണ് “കൊറോള. 

മനോഹരമായ യ്ലണിഫോമില് നില് 

ഏററവും പുറത്തു” സാധാരണയാ 

വിഭാഗത്തിന്നള്ളിലായിീ നില 

ക്കുന്ന ഇതിലെ ഓാരോ ഭടാനന്േറയും 

പേര് “പെററല്' ഛുന്നാണ്. വിവാഹ 

ഏയന്റന്മാരെ സഹായിക്കുകയെന്ന 

താണു കൊറോമയുടെ മറെറാരു കടമ. 

ഇവരെയും 

കാമുകന്മാരുടെ 

ത്താന്. 

മറീകടന്നവേണം കാമുകീ 

സന്നി ധാനത്തിലെ 

“തലാമസ് ' ഏന്ന ഒരു മണ്ഡ 

പത്തിനന്െറ പധുററമായിട്ടാണ് ഇവരു 

ടെ നില്ല. 

ഒന്നോ അതിലധികമോ മഉണ്ടായീരി 

ക്കം കാമുകന്മാര. ഇവരുടെ തല രന്ടു 

കഷ്ണ്രുമായീട്ടാണ്ട്. ഓരോ കഷ്ണ്ുത്തെയും 

* ആന്മരച്ചോണു”' ഏന്നു പറയുന്നു. ഇവ 
യെ യോജിപ്പിച്ചു” നിത്തുന്നതു” “കണ 

വിവാഹം സസ്യങ്ങളില് 

വിവാഹം സസ്യങ്ങളില് 

വിവാഹം സസ്യങ്ങളില് 

വിവാഹം സസ്യങ്ങളിള് 

ക്ലീവു തണ്. കൈയോ കാലേ 

ഇല്പാത്ത ഇവരുടെ ദേഹമാണു' ഫില 

മെ൯൨. ത്തൃന്തറി'ല് പരാഥഗകണ 

ങ്ങം കാണടപച്പടുന്നു. 

ശ്രി “ആന് ഡ്രാഷ്യം” ഏന്നു 

ഓാരോകാറുകന്െറയും ചേര് 

കാമുകന്മാരെ 

യെല്ലാം 

പറയുന്നു. 

സ്റ്റേമന്" എന്നാണ്ട്. 

്രാമുകിമാരുടെ ഏറ്വം അനുവധീ 

യ ലം [ ി 

യാണു. ഇവരുടെ തലയെ സ്റ്റ ഗമ 

ഏന്ന പറയുന്നു. ഇധീടെയാണ്ട' വിലാ 

ഫസമയത്തു” പരാഥകണങ്ങം, പതി 

ക്കുന്നതു”. തടിച്ചുരുണ്ട, “ മാവറി 'യെന്ന 

റിയപ്പെടുന്ന, ദേഹത്തെ തലയോടുക്ര 

ടീച്ചേക്കന്ന അവയവമാണ് “സ്റ്റൈല് ' 

“ ഓവറി'യില് അന്ഡെങ്ങറം (ഓാധ്യം 

് 

ഥ് 

ഏന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈവയവങ്ങളാണ്ട" 

സ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. € പ്പസേന്റാ' 

അന്ധെെത്തെ 

ക്കുന്നതു”. 

ഓവറീയോടുബന്ധീപ്പീ 

കാമുകിമാരുടെ പെതുനാമ 

മാണു് 'ഗൈനീഷ്ും". മാരോ കാമുകീ 

ക്കം “കാര൪പെല്' എന്നാണു പേര. 

കമേക്കാമുകന്മാര ജനിക്കുന്നതും വള 

രുന്നതും പൃഷ്മെന്ന ഗൃഹത്തിലാണു. 

കാമുകിയും കാോമുകനുമുള്ള പൃൃവിനെെ 

ദ്വീലിംഗീകറഠം എന്നും ഏതെങ്കിലും 

കന്നുമാത്രമുമുളുതിനെ ഏകലിംധികംം 

ഏന്നം പറയുന്നു. കാമുകി മാത്രമുത്ുമു 

പൂഷ്മാഞ്ട് അഥവ 

പിസ്റ്റിലേററ് വൂഷ്പം; കാമുകന്മാര് 

മാത്രമുള്ളതാണ ത്തണചൂഷ്പം അഥ 

വാ സ്റ്റാമീനേറ൨് വുഷ്പം 

പെണ്പൂഷ'പം 
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ത്തന്തറിലെ പരാഗഥകണങ്ങരം ഡ്റ്റിശ്മ 

യിലെത്തലാണു പൂക്കള ലെവിവാഹം, 

ശാസ്രരഭാഷയില് ഇതിനു പരാഗണം 

(പോള്ിനേഷന്) ഏന്നാണു ചേര. ഇ 

തു രണ്ടുവിധത്തിലാണ് നടക്കുന്നതു” 

(ട൦-ഠ1നദ- 

10൩), പര പരാഗണം (ധഠടട-£ഠ0॥- 
[ന0ദ30ഠ0൩). ഒരു പൂവിലെ പരാഗം അ 

സ്വയം പരാഥണം 

തേ പൃവിലെയോ അതേ ചെടിയിലെ 

മറെറാരു പൃവിലെയോ സ്റ്റീശയിലെ 

ത്തിയാല് സ്വയം പരാഗണം പൂത്തി 

യാകുന്നു. ഏന്നാല് പരപരാഥണത്തി 

ന്െറ പൃരത്തീകരണത്തിനു” ഒരു പവി 

ല്വെ പരാഗം മറെറാരു സന്ധൃത്തിലെ 

വി പ്രാപീക്കണം. 

സ്വയം പരാഠാണം താമതമോ്യേന ഏഭ 

പ്യമാത്ത്. ഏങ്ങി ല്പം സ സ്ധ്യങ്ങളുടെ വി 

വാഹത്തില് ഏജന്റന്മാര് പ്രവര്ത്തി 

ക്കന്നണ്ടു”. കറ്, ജബ്വം, പ്രാണികഠം 

തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവര്. കറേറിനെ 

വായു 

(൧ലഠലവി!ഠധട) 
പരാഗകണങ്ങളുമെ ലാ 

ആശ്രയിക്കുന്ന പുഷ പത്തെ 

വീവാഹക്കാരെന്നു 
പറയുന്നു. 

ഘ്വധം ജുവായെ കാററത്തു പറക്കാ൯ 

സഫദയിക്കുന്നു. പഠക്കുമ്പോരം കുറേ 

നഷ്കപ്പെട്ടുപോകാ൯ ഇ ടയുമുമുതകൊട്ടും 

ഷ്ണ്ണ്ണും 

നീളം 

പരാഗങ്ങളുടെ വളരെയധി 

കമുണ്ദായിരിക്കും.ം ശ്ൂമിയതോ 

പരന്നതോ ആയ ഗൈനീഷ്യം പറന്നു 

നടക്കുന്ന പരാഗത്തെ പിടിക്കുന്നു. 

ചില ജലസസ്ധയങ്ങളില് ഭതണ്പൃഷ' 

ചം സസ്ധൃത്തീല് നിന്നു വേരച്ചെടുന്നു. 

ഏന്നാല് പെണ്വൃഷ്പം വിട്ടുപേകോ 

തെ ജലനിരപ്പില് നില്ക്കുകയാണു” 

ചെയ്യുന്നതു. 

ക്ലില്പ്പെട്ട് അലയുന്ന തൃണ്വൃഷ'പം 

ഒപണ്വുഷ”ചത്തിന്നടുത്തെത്തുമ്പോം, 

വെക്ശുത്തിന്െറ മാമൃങ്ങ 

യി 

ഉയരന്മ നില്ക്കുന്ന സ്ത്റീശ പരാഗത്ത്െ 

സ്വകംരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പൂഷ്പങ്ങ 

മെ ജലവിവാഹികംം (൨്്ഠ്നാസ്- 

[ഠധട) ഏന്നു പറയുന്നു. പ്രാണികളെ, 

ആശ്രയിക്കുന്ന പൂഷ്പങ്ങളാണു പ്രാ 

ണിവിവാഹികള് (£പ്ധാനാാവിഠധട). 
ഇവക്കു” നല്ല നിറവും മണവും മുനണ്ടാ. 

യറ്ര'ക്കും. ചില വുഷ്പങ്ങളില് തേന് 

ഉ ല്പാഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയാല്ത്ത 

കര്ഷീക്കപ്പെട്ട്” പ്രാണികഠം പൂവൃഭതാ 

൨൦ സ്വഞ്ചരിക്കുന്ന. അവയറിയാതെ 

തന്നെ അവ പരാഗങ്ങളെ കരു പൃയവില് 

നിന്നു” മറെറാരു പവിലേക്കു് വഹിച്ചു 

കൊണ്ടു പോകുന്നു: ഇങ്ങിനെ വി 

റം സു സാഭ്ധ്യമാകുന്നു. 

പ്രകൃതി പരപരാഗണത്തെയാണ്ട് അ 

നുഷ്രരലിക്കുന്നതു”. ഇതിനായി പല 

പഭ്ധതികളും ആധിഷ്കരിയഷ്ക്കുപ്പെട്ടി 

ടമുണ്ട. ഏകലിംഗഥ പുഷ്പങ്ങളില് 

പരപരാഗണം മാത്രമേ നുടക്കുന്നുളുളു. 

ചില ദ്വിലിംഗികളിലാകട്ടെ, പുറമെ 

നിന്നുമുളള പരാഗം മത്രേമേ സ്വീകരി 

യ്്പ്പെടുകയുമുമുള. ആന് ഡ്രീഷ്ൃവും 

ഗൈനീഷ്യവയം വൃതൃസ്തസമയങ്ങളില് 

പ്രായ പൃത്തിയെത്തുന്നതിനാല് സ്വയം 

പരാഥണം തടയപ്പെടുന്ന വൃഷ പങ്ങ 

ഭം വിരളമല്ല. പരപരാഠാണത്തിന്െറ 

സന്മതീകശ ശക്തി 

രിക്കും. 

ക്രൂ ടിയവയായി 

പരപരാഗണം വിഹഫലമാകു 

ന്ന അവസരങ്ങളില് സ്വയം പരാഗ് 

ണം നടക്കുന്നതിനു ഏരപ്പ്യാടുകം 

പ്രകൃതി ചെയ്തുവച്ച ടടണ്ടു”. സ്റ്റീശയീ 

കാവറിയിലെത്തി 

9 ചതന്നൂ, 

ലെത്തുന്ന പരഗേം 

അന്ധവു (ഠഗ്വില) മായി 

(ദസ്ധ്ടദധ്ഠവ). ഇതില്നിന്നു വിത്തു 
കടം, അവയില്നിന്നു” പുതിയ സസ്യ 

ങ്ങദദൂം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 



(൮ കൃതിയില് നാം കാണുന്ന അണു 

ജീവികളെ പൊതുവെ ഏഴായി തരം 

തിരിക്കാം. 

1. ബാക്ടീരിയ, 2. കുമിളുകള്, 3. ആ 

4, പ്രോട്ടോ 

0, വൈറസ്സ്സറ 

കി നോമൈസററുകള്, 

സോവ, 5. ആല്ഗെ, 

കള്, 7. നിമറേറാട്ടകള്. 

ഈ ജീവികളുടെ പ്രവത്ത നങ്ങള് വള 

രെ സങ്കിര്്ല്ുവും, വിശാലവു മാണും 

ഇവയില് എണ്ണത്തിലും, പ്രവര്ത്തന 

ത്തിലും ഏററവും പ്രാധാന്ൃയമര്ഹിക്കു 

1674 ല് 

ലിവന്൯ ഫോക്ക് എന്ന ശാസ്തരജ്ഞനാ 

ന്നവയാണു് ബാക്ടീരിയ. 

ണു” ബാക്ടിരിയ കണ്ടുപിടിച്ചതു”. 

എണ്ണുത്തില് കൂടടുതലാണെങ്കിലൂം വല്യ 

പ്പത്തില് മററുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ചു് 

ബാക്ടിരിയ തുലോം ചെറുതാണ്. 

മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉപകാരപ്രദവും, ഉ 

പദ്രവകാരികളമായ അനേക തരം 

ബാക്ടീരിയ പല വിധത്തിലും പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നു . ചെടികള്ക്കാവശ്യമായ 

നൈഴജന് സംഭരിക്കുന്നതിന്നും, മസ്തി 

ലെ ജൈവാംശങ്ങള് പാകപ്പെടുത്ത 

ന്നതിലും, ബാക് ടിരീയ പ്രധാന പടം 

വഹിക്കുന്നു. മോരു പുളളിപ്പിക്കുന്നതും 

പാല് കേട്ട വരുത്തന്നതും ബാക്ടിരി 

യയാണു'. ചെടികള്ക്കും, മനുഷ്യനും, 

മൃഗങ്ങള്ക്കും പലവിധത്തിലുള്ള രോ 

ഗങ്ങമും ബാക്ടീരിയ വരുത്തുന്നു, 

വാക രിയ 

ആകൃതിയും, വലിപ്പവും 

ബാക്ടിരിയയുടെ സെല്ലൃകള് മൂന്നുവ'! 

ധത്തിലാണു'് സാധാരണയായി കണ്ടു 

വരാറ്. ഉരുണ്ടവ, നിണ്ടവ നിണ്ടു 

വളഞ്ഞവ. ഒരു ബാക്ടിരിയ സെല്ലി 

ന്െറ വ്യാസം സാധാരണയായി 0.05 

മില്ലിമിററര് മുതല് 0.2 മില്ലിമിറററും, 

നീളം 0.01 മില്ലിമറററര് മുതല് 0.05 

മില്ലിമിറററുമാണു. 

സൂക്ഷ്മദര്ശിനിയുടെ സഹായത്താല 

ല്ലാതെ അവയെ കാണ്മാന് സാദ്ധ്യ 

മല്ല്ലെന്നു് തിര്പ്പയാണല്ലൊ. ബാക് 

ചിരിയയുയയടെ എസ്സും പരിതസ്ഥതിയ്ക്കുനു 

സരിച്ചു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഗ്രാം ഉണങ്ങിയമണ്ണില് 

ഒരു 

പലപ്പോഴ്ചം 

ഏതാനും ലക്ഷം മുതല് ആറുകോടി വ 

രെ ബാക്ടിരിയ ഉള്ളതായി കണക്കാ 

ദ്9ിയിരിക്കു ന്നു. 

സെല് 

ഒറര സെല് ജിവിയാണു' ബാക്കിരി 

യ. സസ്യസെല്ലുകളില് നിന്നും ബാ 

ക്ടിരിയയുടെ സെല് വൃത്യാസപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു. സസ്യസെല്ലുകളെ പ്പോലെ 

ബാക് ടിരിയ സെല്ലിലും പ്രോട്ടോപ്ലാ 

സം കാണുന്നു. സ്വാഭവഗുണങ്ങളുടെ 

ആസ്ഥാനമായി കേന്ദ്ര ഭാഗത്തു് നൃൂശ്ശി 

യസ്സ്ും അതിനു പുറമെ വഴ്ചവഴ്റപ്പുള്ള 

സൈറേറാപ്ലാസവും കാണുന്നും ആരം 

ട്ര 



ഭത്തില് ഇതു” കട്ടികുരഞ്ഞും, പിന്നീട" 

കുടിയും ഇരിക്കുന്നു. ശക്തിയ്യം, കട്ടിയ്ു 

മുള്ള സെൽ ഭിത്തിസൈറ്റോപ്പാസ്മിക് 

ആവരഞത്തിന്നും പുറമെയാണ്. വ 

ഗു വഴുപ്പുള്ള ഒരു കാപ്സ്യൂള് കാണുന്നു, 

അസുഖകരങ്ങളായ കാലാവസ്ഥയിലും, 

ചു ററുപാടുകളിലും 

രക്ഷിക്കു ന്നതിന്നുള്ള ഒരു കവചമായി 

ബാക്ടീരിയയെ 

ഇതു” പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

ബാക്ടിരിയയുടെ ചലനം നാരുപോ 

ലുള്ള ഫ് കളാജല്ല എന്ന അവയവം 

ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടില് 

എ. ഡി. രണ്ടായിരമാകുമ്പോഴേക്കും 

ജീവിക്കുന്നു ണ്ടാകുമെന്നു്” കണക്കാക്കപ്പെട്ടന്നു. 

കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്െറ ഉത്ഭവം 

പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തില് നിന്നാണെന്ന് 

തെളിതഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫ്ളാജല്ല നിവ൪ 

ത്തകയ്യം, ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നി 

മിത്തമാണു് ബാക്ടീരിയയുടെ ചല 

നം സംഭവിക്കുന്നതു”. 

വെള്ളത്തിലും, ചളിയിലും, മണ്ണിലും 

വായയവിലൂം എല്ല്ലാം വളരുന്ന ബാക് 

ടിരിയ പല വിധത്തിലും മനുഷ്യ ജീ 

വിതവുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നം 

7000,000,000 ജനങ്ങള് 

ഇത്രയും മനുഷ്ൃക്കു വേണ്ടത്ര 

ഭൂമിയില് 

ആഹാരം കണ്ടെത്തുക ഒരു വിഷ മപ്രശ്നമായിത്തിരും. വേണ്ടത്ര മാ്വ്യോം 

ശരം കണ്ടെത്തകുയായിരിക്കും ഏററവും പ്രയാസമായ കാര്യം. ആഴിയുടെ 

അടിത്തട്ടില് ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷിത്തോട്ടങ്ങം ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹ 

രിക്കു മെന്നു” കരുത പ്പെടന്ന. റ് 

കൈ നനയാതെ മിന് പിടിക്കും 

ഭാവിയിലെ മിന്പിട്ടത്ത ക്കാരന് കടലിലിറങ്ങാതെ, കൈ നനയാതെ മീന് 

പിടിക്കു മെന്നു പറഞ്ഞാല് എത്രപേര് വിശ്വഡിക്കും? ഓരോ ഇനം മത്സ്യ 

ങ്ങളേയും ആകര്ഷിച്ചു വരുത്തുവാന് കഴിവുള്ള പ്രത്യകം ഗന്ധങ്ങളുപയോ 

ഗിച്ച് മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളെ ആകര്ഷിച്ചുവരുത്തി, കരയിലിരുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്ന 

ബോട്ടുകളുപയോഗിച്ചു” അവയെ പിടിടച്ചട്ടക്കുന്ന മിന്പിട്ടത്തക്കാര൯ 

അട്ടത്ത നൂൂററാണ്ടിലെ ഒരു സാധനദ്ദടശ്ൃയമായിരിക്കു ം. 
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ചം 

സയന്സാ വിദ്യാത്ഥികള്ക്കു വേണ്ടി € 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക ശാസത്രദ് 
സ 

കാരളാ 
ളം 

എന മാസി 

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ ആറു രൂപ 

ഒററപ്രതി- അന്പതു പൈസ 

ആവശ്യപ്പെട്ടക 
പത്രാധിപര്, 

ശാസ്ത്രകേരളം, 

തിരുവനന്തപുരം-10. 

കമ്പി: അമൃതം പി. ബി. നമ്പ”: 1990 ഫോണ് 000006 

ദി ആര്യവൈദ്യ ഫാര്മസി 
(കോയമ്പത്തൂര്) ലിമിററഡ് 

നത്തെ 

റെഡ ഓഫീസു”; 900, ട്രിച്ചിറോഡ്, കോയമ്പത്തൂര് 16. 

മികവ്ുററ ആയ്യര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങള്ക്കും, 

ചികിത്സകള്ക്കും ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനം 

ശാഖകളും ഫോണ നമ്പറും: 

ന, ഡെല്ഹ്ി-റ (009080) മദിരാശി 4 (802൭) കോഴിക്കോട്ടു] 

(201), കണ്ണൂര് (92) തശൂ൪-1 (918). ഏറണാകുളം കൊച്ചിന് 16 
(92095), പാലക്കാടു" | (1900), കോഴിക്കോട്ട”_2 (4901) പൊന്നാനി 
(41) ആലത്തൂര്, കഞ്ചിക്കോട്ട്”, കോയമ്പത്തൂര്. [9 (റെയില്വേസ്റ്സേ 
ഷന്നെതിര് വശം) 

ഫാക്ടറി : ചികിത്സാലയം; 

ശഞ്ചിക്കോട്ട” (ഫോണ്; 9, രാമനാഥപുരം, കോയമ്പത്തൂര് 143 
പാലക്കാട്ട് ജില്ല. ഫേ“ണ; 92214. 

ആര്യവൈദ്യന പി. വി. രാമവാരിയര് 
പ്രധാന വൈദ്യനും, മാനേജിങ്ങ് ഡയരമ്കരും. 
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0-൨ വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈദ്യശാല 
8൭2. നാം നിലം കോട്ടന്റ്ുല് (കേരളാ സ്റ്റേററു”) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഫെഡ്ഡറ് ഓഫീന്ത് ടെലിഫോണ്സ്: 

ഓഫിീസ്ഫോണ് : 31] (77൩ നഥടിഠ0 1൦ 'ഗീദനദറ്റിനാ നസടടദ & 

6൦0ദ/ദ॥ /7303റ60) 
നര്സിങ് ഹോട ഫോണ് 44. 

മാനേജിങ് ജസ്റ്റി (8ദട1ഠ6൩09) ല് 27 
പ്രധാന വൈദ്യന് (000൦6 & 65106006) ഃ 25 
ജനറല് മാനേജര് (8ടടിഠ്ദസോ) ല് 28 

ബ്രാഞ്ചുകള് 

1) കോഴിക്കോട്ട് (ഫോണ്: 2155) കല്ലായിറോഡ് 
2) തിരൂര് (ഫോണ്: 31) സ്റേഷന്റോഡ്. 
3) പാലക്കാട്ട് (ഫോണ്: 104) വടക്കന്തറ. 
4) ച സെയില്സ് ഡിപ്പോ (ഫോണ്: 584 ജിം ബി. റോഡ്. 

5) എറണാകുള (ഫോണ്: 33026) മഹാത്മാഗാസ്ധഥിറോഡ്. 
കം (ഫോണ്: 32674) വൈദ്യനന്െറ താമസ. 

6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924 സ്റ്റാച്യൃറോഡ്. 
7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 
8) ആഭ്ളവാ സെയ്ല്സ്ഡ്െപ്പപോ ബേങ്ക് രോഡ്. 
9) മദിരാശീ (ഫോണ്; 811275) കൃഷ്ണമാചാരിരോഡ്, 

നുങ്ധപോക്കട. 

ശാസ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദങ്് 

ധമായ വൈദ്യസഹായവും ഫെഡാഫീസിൽനിന്നും ബ്ലാഞ്ച് 

കളില്നിന്നും ലഭിക്കു ഞ്ഞതാണ്മ്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി 

മുതലായ കേരക്ളീയ ചികിത്മകള് കോട്ടന്കുലുത്ളു ഗോള്ഡന് 

ജുബിലി നരസിങ് ഹോമില് വെച്ചു്. പ്രധാന വൈദ്യ 

ന്െറ മേതനോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെടുന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്ക് എഴുത്തുകുത്തുകള് വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ നി./അ്അയിച്ചുറിയിക്കു നതാണു”. 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി. 

055)0൭൭)3൭൨4൫5224൭8--൭൭൫0-5൫൫5-൧॥൭2൨൭൭)൭2൨൭0)൭--൭൫൫൭-൨൫0--൭൭05൨൭൮]൭൨൭1---൭൫)-൭4)2൨412൨2൭൬)൨24൫2-൭ 
൫ ദ 2-4052-540൭25540)2൧5402൨55൭0554൫0൭54൭0-൧൫)൭5--൭൭0--൧4൫൬൮)൭൨൭൭0-൨൭0-൨5൭0-2൨൭൭0)--5൫)-൭൭0---5$90--൭൭0---൫ ര 85-5൭952൫025൫0---)ഡ]൭൭)൫൭5-൧40൭2൧൫൫൭2൭൭0--൨൫്---൭൭൫-൭൭1--൨൫ 
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ഇത് ച്ി ജിടി ഛ്ഛ്ിശ്ഷ്രി 

0 0 1107 011 

ന 

പി ഹത്ത സ ടട പടു പത് പടു പതി പ്ര രാന പരടട പമ പ്രമ പപ. പ. പിസ 

ന 

൨20 ഠഠ൦5 ഠാ ധട൦ 

1 1൧141010 ൧0001? 
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൧10000 ന്നറ [ട ടടടംല്ദ। 0/0൦നിടട. [40% 31൦0 

൧൮/ സ്റലദ! ദലഠ്ട ഠോന്ധഥ1൦/൦ ന൧0-ഠ0൦ ഒ0ഠ ധനഠദ്ധ3॥!ടഠ 

101 0030൨0. 

ദ്ധ 0൧ഠാറി്ല 5 ധടറ് 1൫ 08൩൭, ലാല, ൧0ന്നിററ 

൩൭, |18310ല, 0൧1351, ടഠദ്വാ, ഠാടനലിടെ, ഡ്ഗധട 

റദണലട ദ സ്ധനലഠധട 000ല ൧0/ഠഠ്ധടെ ൨് ഡല ഠദ/ ഖട൦. 

1 പട ഫലടദലില ഗവ് ൧റന൦ന്വ്ട നാഥഥ്ദഡേം൦ 0൨ നദ്ദ 

ധനഠല 0൦ ഥഒഥഠ ദനം ൧്പഥ്വ്പിഠ% ഠബ് ൧൮ 

1ഥ്പഠഠഥ 707 2 ൦നട ൦. 
6.ഠ. 3ഠാഠ പ്പം. ।, സല്വച്്ഥ൩ഥ-7. 

0/6 $0///02 42005: 

1/5. 7. 7. (ഥ്ട്ഗമനമന്ലി & ം.., 
8ഠന്ഥലു, ൧൦, [റചിം, പിന, £ന്മി്ധ്മണ. 

ക് 

തട് പിക് പിര ഷിക പിട ഫ്ത ചി ്രടഥി പിത്ത് ഫ്ത ത്രി രപം ഫ് പത. ശ്യ ക്ക ന് ക്് മിക്കി പിന്തി ണ്ട് 
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ഇന്നാഭ്ടികല വ്യവസായരംഗതമ്തു” ഗവേഷണ 
ന് ആതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നതല്കിക്കാണ്അന്നില്ല. 
ഹഴവഛണ..വികസനപ്രവത്മനങ്ങളുടള മൂഫത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേരഴത്മമമന്ന കണക്കിലെടുത്ത ചുര 
ചില വ്യവസായസം ഒം ങ്ങളില് മുന്നാണ്ട് ദ്മാക്ല്, 

. ഏതാം. വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പു് ചുതങ്ങിയ കോ 
മിര തആുരംഭിച്ച ഫോക്ലിടമറ ഗഭവഫഞണവിഭാശമമി 
ര" എഴുത്മുപറയ്യക്കു പപ്പും മേഴാശകഴിങ്ങയിട്ടുണ്ടു് 

നത്അ മ്ധ38$8 ധര 09005 അധ0%% ണ്ണ 

്ധ 101080. 

. ഭരക്കിക്ക് സാമവത്രികമായ അംഗീകാരം -ലഭിക്കുകയ്യ ചു 

ള് ല് ാ ് 

ഗ് ലേ ി 
%; ം; രം ച് ക് മം ളി 

ി € 7 പ് ത ൪൦ 2 

പ് 

പി 

ഭഫ്മോസ്ഭഫാറിക് ആസിഡികന്റ തിക്കി ടം 
യമു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗശൂന്യമായി അള്ളിക്ക 
ഉഞ്ഞാിരുന്ന ജിപ്പത്തില് നിന്നു” അകോണിയംന്നെള് 
ര്ഫററ് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഥാക് കഞ്ടുപിഴിച്ച പൂതി 

നോയി. ആദ്യമേ ൭, സി. എംം എം. അവാര്ഡ് 
ഫാക് ഭതേഴുന്നതിന് ഈര കണ്ടൂപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 
കന്ന് സോഡിയം ഫ് ളഭറഡ്, കാ്ഡിയം സീലി॥ 
ഭക്കററ്, ക്രഭയോതെലററ് മുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളും 

ഞികക്മാണമ്്കിന് ഫാക്ടിരു് പ്വേത്തം പ്രരക്രിയക റം 
വ്യവസായഭംഗത്തു” ഗഴഭവഷണത്തിലൃഭഭ സ. 

ടം കാ 


